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Kad�köy, 6 Ekim'de önemli bir toplant�ya
evsahipli�i yapacak. Vize Belediye Ba�kan�

Selçuk Y�lmaz, arkeolog Ufuk Ba� Ar�� ve Paul
Dwyer'�n kat�laca�� toplant�da ‘Istrancalar Bölgesi

Kutsal Kale ve Kutsal Alanlar Arkeopark Proje
Sunumu’ gerçekle�tirilecek. Toplant�da,

K�rklareli'nin Vize ilçesinde yer alan Oppidum
(Kutsal Kale) ve bu kalenin korumas� alt�nda

bulunan 14 Megalitik Kutsal Alan�n olu�turdu�u
Bölgesel Kutsal Merkezin birlikte olu�turacaklar�

Arkeopark Projesi anlat�lacak. 
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‘HAYATIMIZ
FOTOĞRAF’

Yaz
aylar�nda bile

sokaklar�nda,
caddelerinde, parklar�nda

‘doya doya sanat’ izledi�imiz
Kad�köy, k��a da tüm kültür sanat
kurumlar�yla haz�r giriyor! Kad�köy

Belediyesi’ne ba�l� sanat merkezleri,
tiyatrodan sinemaya, konserlerden,

söyle�i ve sergilere, baleden
operaya sanat�n 7 rengini

bar�nd�ran yo�un bir
programla sezonu 1

Ekim’de aç�yor.Kadıköy’de SANAT sezonu başlıyor
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Kadıköy’de SANAT sezonu başlıyor

Kadıköy’de SANAT sezonu başlıyor

Yaz tarifesinin
bitti�i ‘Eylül’den

sonra, ‘Ekim’
ay�n�n gelmesiyle

birlikte sosyal
aktiviteler de k��
tarifesine, yani

normal hayatlar�na
geri dönüyor.

Asl� AYHAN

�STANBUL Klasik Otomobilciler
Derne�i Üyeleri, Ye�ilçam sinemasına
damgasını vurmu� oyuncuların siyah-

beyaz foto�raflarıyla ve döneme
ili�kin aksesuvarlarla dekore edilen
yeni dernek merkezlerinin açılı�ına

klasik otomobilleriyle katıldılar. 
● Sayfa 10’da

TÜRK Balıkadamlar Spor Kulübü
Ba�kanı M. Nezih Saruhano�lu,

Sualtı Görüntüleme Festivali
kapsamında düzenlenen

‘Ya�ayan Marmara Yarı�ması’nın
Haluk Cecan’a ithaf edildi�ini

söyledi. 
● Haberi 14’te

KADIKÖY �lçe Emniyet
Müdürü Hakan Boydak,

Kadıköy’ün muhtelif yerlerine
15 MOBESE kamerasının

daha yerle�tirilece�ini belirtti.
● Sayfa 3’te

Klasik otomobilciler Yeşilçam’ı Kadıköy’e taşıdı
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Kadıköy’e yeni MOBESE
kameraları konacak

● Yazısı 10’da

BEN ve BÜTÜN

Bütüne ula�mak
insanl��a, ruhun
zenginli�ine, ve

dostlu�a ula�mak
demektir. Akl�n

ç�kar hesaplar�na
ba�lanmak ise
bizi bencilli�e

do�ru yola ç�kar�r.       

�nal AYDINO�LU
● Yazısı 8’de

OTOMOTİV
Otomotiv sanayi

ve elbet onun
nur topu gibi

evlad� otomobil,
insanlar�n ya�am
tarz�n� belirleyen

ba�l�ca
unsurlardan

biri… 

Murat KATO�LU
● Yazısı 6’da

◗◗ Haberi 8. Sayfada

PhotoWorld Foto�raf
Merkezi, ‘Hayatımız

Foto�raf’ konseptiyle
geçti�imiz yıl ilkini

gerçekle�tirdi�i foto�raf
günlerinin bu yıl ikincisini

düzenliyor. 
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BELDE
OCAKBAŞI

Tel.: 0216 - 338 39 09

40 YILLIK
TECRÜBEM�ZLE...

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

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

Haluk Cecan’a vefa…

Süreyya Operası’nda
yeni Sanat Mevsimi
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■ PER GA MON
Ba k�r Çay va di si nin ku zey ke na r�n da

yük se len 330 met re yük sek li �in de ki Per ga -
mon (Ber ga ma) ak ro po lü, te pe si nin düz ve
gü ney ya ma c� n�n ge ni� ol ma s� ne de niy le
tah ki mat l� bir yer le �im için ide al bir ya p� ya
sa hip tir. Bu ra da ki ilk sur du va r� tah mi nen
Tunç Ça ��n da (M.Ö. 2. bin) in �a edil mi� ve
son ra la r� bir çok kez ye ni le ne rek ge ni� le til -
mi� tir. Ken tin böl ge d� �� na ta �an öne mi ise
ilk ola rak M.Ö. er ken 3. yüz y�l da Phi le ta iros
ile ba� lar. kent te ki �i fa tan r� s� Ask le pi os’un
kut sal ala n� n�n, im pa ra tor lu �un her ye rin den
has ta ve ha c� la r� çe ken bir hac mer ke zi ol -
ma s� Per ga mon’un an la m� için önem ta ��r.
Bi zans Dö ne min de ise tah ki mat l� bir yer le -
�im ve as ke ri üs ro lü ne sa hip Per ga mon, bu
özel li �i ni en geç 1320’de Türk le rin eli ne ge -
çe ne dek ko rur. Ber ga ma’da bu gü ne dek ko -
ru na gel mi� Os man l� Dö ne mi ne ait an�t lar,
bu ra da fark l� kül tür ler den olu �an bir kent sel
ya �a m�n bi rer ta n� �� d�r. 

■ AI GA I
Ai ga i, M.Ö. 1100 y�l la r�n dan son ra Yu -

na nis tan’dan ge le rek Ku zey ba t� Ana do lu k� -
y� la r� na yer le �en Ai ol ler ta ra f�n dan ku rul -
mu� tur. An tik ta rih çi He ro do tos, Ai ga i’�, Ai -
ol le rin kur du �u 12 kent ara s�n da sa yar. Dik
ya maç lar ve akar su lar la ko ru nan Ai ga i’�n
M.Ö. 547 y� l�n dan son ra or ta ya ç� kan Pers
ege men li �i ne kar �� di ren di �i ve ba ��m s�z l� -
�� n� ko ru du �u an la �� l�r. Kent, M.Ö. 3. yüz y� -
l�n ba� la r�n dan iti ba ren, Per ga mon Kral l� -
��’n�n da des te �iy le böl ge de eko no mik ve
kül tü rel bir çe kim mer ke zi ol mu� tur.
Ro ma Dö ne min de ha mam ya p� la r�
ile zen gin le� ti ri len kent, M.S.
17 y� l�n da ki bü yük dep rem -
den za rar gör mü� tür. Dep re -
min ya ra la r�, �m pa ra tor Ti -
be ri us’un yar d�m la r�y la
sa r�l m�� t�r. Kent te ki en
son is kân, 12. ve 13. yüz -
y�l lar da, sa de ce “De mir
Ka p�” ve ar d�n da ki s� n�r l�
bir alan da yer alan, kü çük
bir geç Bi zans ka le-is kâ n� -
d�r. Bu Bi zans yer le �i mi nin
sa kin le ri de 14. yüz y� l�n son la -
r�n da Ma ni sa ve çev re si ni ele ge -
çi ren Sa ru ha no �ul la r� ta ra f�n dan
ken ti ter ke zor lan m�� t�r. 

■ AL LI ANO I
Er ken Tunç Ça ��n dan, Bi zans Dö ne mi ne

ka dar yer le �i me sah ne ol mu� Al li ano i’un Ro ma
�m pa ra to ru Had ri anus dö ne min de özel lik le cid -
di bir ima ra sah ne ol du �u an la ��l m�� t�r. Ay n� dö -
ne me ait pek çok in-si tu bu lun tu, özel lik le has -
ta ne ya p� s�n dan ç� kan t�p alet le ri, t�p ta ri hi aç� -
s�n dan bü yük önem ta �� mak ta d�r. Al li ano i’da
ya �a nan dep rem ve aka bin de ge len se di ment
dol gu la r� n�n ya p� la r�n içi ni dol dur ma s� ve mer -
ke zin mo dern yer le �im mer kez le rin den uzak ol -
ma s�, en iyi ko ru nan ören yer le rin den bi ri ol ma -
s� n� sa� la m�� t�r. Bun dan do la y� d�r ki ka z� lar la
pek çok me kâ n�n to noz la r� hat ta in-si tu hal de to -
noz lar üze rin de ça t� ki re mit le ri tes pit edil mi� tir.
Al li anoi bu gün ba raj su la r� al t�n da d�r. 

■ PHO KA IA
An tik Pho ka ia ken ti, ad� n� fok tan al�r. Pho -

ka ia’n�n M.Ö. 11. yüz y�l da Ai ol lar ta ra f�n dan
ku rul du �u söy len se de son ka z� ça l�� ma la r� ken -
tin ku ru lu �u nun gü nü müz den be� bin y�l ön ce ye
da yan d� �� n� or ta ya ç� kar m�� t�r. M.Ö. 11. yüz y� -
l�n son la r�n da bu ra ya ge lip yer le �en �on lar ye rel
halk la kay na� t�k tan son ra, M.Ö. 8. yüz y�l da ge -
mi ler yap m�� lar ve bu ge mi ler le de niz le re aç�l -

m�� lar d�r. M.Ö. 7. yüz y�l da yo �un la �an bu
de niz yol cu luk la r� so nun da do �u ya M� s�r
ve Me zo po tam ya Uy gar l�k la r� na gi den
�on lar, bu ra lar da ö� ren dik le ri sa nat, as tro -
no mi, t�p, ede bi yat bil gi le ri ni yurt la r� na ta -
�� m�� lar ve ge li �e rek bü yük bir uy gar l�k
ha li ne gel mi� ler dir. De niz se fer le ri sa ye -
sin de, �on la r�n kur du �u ko lo ni le rin sa y� s�
30’a ula ��r. 

■ PA NAZ TE PE
Ege dün ya s� n�n ku zey ve gü ney ile ti -

�im a� la r� n�n ke si� ti �i nok ta da ki ko nu mu
ile ken di ne öz gü ye rel kül tü rel ka rak te ri ni
ve bu kül tü rün do �u da �ç Ana do lu ve ba t� -
da Ege dün ya s� ile olan ili� ki le ri ni ay d�n la -
tan Pa naz te pe, Er ken Tunç Ça �� n�n so nun -
dan Kla sik Ça �a ka dar uza nan sü reç bo -
yun ca ke sin ti siz is kân edil mi� tir. Bu nun
ya n� s� ra Geç Ro ma ve Os man l� dö nem le -
ri ne ait ka l�n t� lar te pe nin öne mi ni kay bet -
tik ten son ra bi le is kân fa ali yet le ri nin de -
vam et ti �i ni gös te rir. Ana do lu’da ki di �er
kom �u kül tür böl ge le ri nin ya n� s� ra K� ta
Yu na nis tan, Gi rit, Ege Ada la r�, M� s�r ve
Do �u Ak de niz gi bi çev re kül tür böl ge le ri
ile ya k�n ili� ki le re sa hip ol mu� tur. 

■ ERYT HRA I
Eryt hrai an tik yer le �i mi, Grek ef sa -
ne le ri ne gö re; ad� k�r m� z� an la m� na

ge len Gi rit li ön der Eryt hros ta -
ra f�n dan ku rul mu� tur. Ar d�n -

dan da Ati na kra l� Kod ros
so yun dan ge len Kleo -

pos/Kno pos isim li oi -
kist le rin ön der li �in de -
ki �on ko lo nist ler ce
bü yü yüp ge li� mi� tir.
An tik ça� da on iki
�on dev le ti nin ön de

ge len le rin den olan
Eryt hra i, An tik Ege

dün ya s� n�n önem li li man
yer le �im le rin den bi ri dir.

yer le �i min M.Ö. 8. yüz y�l dan
iti ba ren özel lik le M.Ö. 4. yüz -

y�l da �o ni a’da ki sos yal po li tik de �i -

�im ler de et kin rol oy na m�� t�r. Eryt hra -
i’�n ak ro po lün de ki Pers ege men li �i, he -
men ön ce si ve ar ka s� na ait ta ba ka lar da
bu dö nem ler için da ha ön ce ya z� lan bil -
gi le ri de �i� ti re cek ni te lik te özel lik ler
gös ter mek te dir.

■ KLA ZO ME NA I
Gü nü müz de ol du �u gi bi, es ki ça�

dün ya s�n da da zey tin ka dar de �er li, ya -
rar l� ve Ak de niz hav za s� n�n in san la r�
ta ra f�n dan bu ka dar say g� gö ren ba� ka
bir a�aç da ha yok tur. Mey ve si vaz ge -
çil mez bir be sin kay na �� d�r. Ay d�n lat -
ma n�n ana mad de si dir. Vü cu dun ya� -
lan ma s�n da ve par füm ya p� m�n da kul -
la n� lan zey tin ya ��, cilt ba k� m� n�n en
önem li ve de �er li mad de si, ay r� ca ölü
göm me tö ren le ri nin ve di ni tö ren le rin
ba� ta ge len un su ru dur. Di �er ül ke ler le
ya p� lan ti ca ret te de zey tin ya �� ha t� r� sa -
y� l�r bir ta kas mad de si dir. Kla zo me nai
zey tin ya �� i� li �i nin ilk ev re si nin, M.Ö.
600-580 y�l la r� ile Pers le rin Lid ya’y� ve
�on kent le ri ni ele ge çir dik le ri M.Ö. 546
y�l la r� ara s� na; ikin ci kul la n� m� ise
M.Ö. 530-500 y�l la r� ara s� na ta rih len di -
�i tes pit edil mi� tir.

■ MET RO PO L�S
Met ro po lis is mi nin kö ke ni ni Ana

Tan r� ça inan c� olu� tur mu� ve Met ro po lis ya k� -
n�n da ki ilk yer le �im iz le ri Ne oli tik Dö ne me ka -
dar uzan mak ta d�r. Yer le �im sü re ci M.Ö. 6. yüz -
y�l da ge ni� le yen Met ro po lis, M.Ö. 188’de ki
Apa me ia Ba r� �� son ra s�, Per ga mon kra l� Eu me -
nes’e ve ril mi� tir. M.Ö. 2. yüz y�l da kü çük, ama
uy gar l�k dü ze yi yük sek bir kent du ru mu na gel -
mi� tir. M.Ö. 86 y� l�n da Mit hri da tes’in k� sa sü re -
li bo yun du ru �u al t� na gi ren Met ro po lis, M.S. 17
y� l�n da bü tün Ba t� Ana do lu’yu sar san dep rem
fe lâ ke ti ile bü yük za rar gör mü� tür. Ro ma �m pa -

ra tor lu �u Dö ne min de bel li bir re fah dü ze yi ne
yük se len kent te M.S .3. yüz y�l da bir ge ri le me
dö ne mi nin ba� la d� �� gö rü lür. M.S. 4. yüz y�l da
du ru mu nu ye ni den to par la yan Met ro po lis, Bi -
zans Dö ne min de pis ko pos luk mer ke zi ha li ne
ge lir.

An tik Ça� da özel lik le ka li te li �a rap la r� ile
ta n� nan ken tin ay r� ca zey tin ve zey tin ya �� üre ti -
mi ile böl ge de eko no mik yön den
güç lü ol du �u ni te lik li mi ma ri ka -
l�n t� lar dan ve sa nat eser le rin den an -
la ��l mak ta d�r.

■ PRI ENE
Ki mi an tik kent ler, var ol duk la -

r� dö nem de hiçbir önem ta �� maz -
ken, iyi ko run mu� ol ma la r�y la an tik
kent kül tü rü hak k�n da ilet tik le ri ge -
nel ge çer bil gi ler ile ar ke olo ji de
önem li bir ye re sa hip tir ler. Bun lar -
dan bi ri olan Pri ene’nin ilk yer le -
�im ye ri bi lin mez ve M.Ö. 4. yüz -
y�l da bu gün kü ye rin de ye ni den ku -
ru lur. An tik dö nem de kent, Ma ian -

dros’un (Bü yük Men de res Neh ri) alüv yon la r� ile
za man la do lan Lat mos Kör fe zi’nin ku zey k� y� -
s�n da yer al mak tay d�. Kör fe zin dol ma s�, Pri -
ene’nin li man ken ti özel li �i ni ve eko no mik ya -
�a m�n önem li bir kay na �� n� yi tir me si ne se bep
ol mu� tur. Kent, oto nom ol ma s� na ra� men si ya si
ola rak Se le ukos lar, Pto le ma ios lar gi bi bü yük
güç le re ba� l�y d�. M.Ö. 129’dan son ra Ro ma �m -
pa ra tor lu �u’nun As ya eya le ti ne ba� l� Pri ene,
Geç An tik Dö nem de pis ko pos luk mer ke zi dir.
Kent 14. yüz y�l da terk edil mi� tir.

■ MI LE TOS
Mi le tos An tik Ken ti’nde ki en er ken yer le -

�im iz le ri, M.Ö. 4. bi nin ikin ci ya r� s� na ka dar
uza n�r. M.Ö. 3. bin yer le �i min Ba t� Ana -

do lu ka rak te ri ko run mu�; Or ta
Bronz Ça ��n da Mi nos et ki si ar ta -

rak, M.Ö. 18. yüz y� l�n ikin ci
ya r� s�n da ve Geç Bronz Ça ��

ba ��n da Mi le tos ta ma men
Mi nos ka rak ter li bir kent
ha li ne gel mi� tir. M.Ö.
15. yüz y�l or ta la r�n da
Mi nos Mi le to su, Mi ken -
le rin eli ne geç mi� tir. Bir
sur ile çev ri len ve Mil la -

wan da ola rak ad lan d� r� lan
Mi ken Mi le to su, M.Ö. 14.

yüz y� l�n so nun da, Hi tit Kra l�
II. Mur si li’nin or du su ta ra f�n -

dan tah rip edil mi� tir. �on ken ti
olan Mi let ise, an tik kay nak la ra gö re

M.Ö. 1100 ci va r�n da Ati na’dan ge len ko -
lo nist ler ta ra f�n dan ku rul mu� tur. 

Ken tin en par lak ça ��, M.Ö. 7. ve 6. yüz y�l -
lar d�r. Ko lo ni ha re ket le ri nin ya n� s� ra bir kül tür
ve sa nat mer ke zi ola rak ge li� mi�, kent bu özel li -
�in den do la y� da ha son ra ta rih çi He ro do tos ta ra -
f�n dan, Ar ka ik Dö nem de, “�o ni a’n�n mü cev he -
ri” ola rak ni te len di ril mi� tir. Mi le tos lu Tha les,
Anak si man dros ve Anak si me nes, bu gün bi le ba -
t� fel se fe si nin ç� ��r açan fi lo zof la r� ola rak ka bul
edi lir ler. 

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
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Aktüel Arkeoloji Dergisi'nin siz arkeolojiseverlere
anlattı�ı Anadolu ke�if yolculu�u hikâyesi

sürüyor. Geçen hafta ba�layan yazının devamı ile
ba�ba�a bırakıyoruz sizleri...

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

www.ak tu elar ke oloji.com.tr

Bir keşif yolculuğu
hikâyesi sürüyor...
Bir keşif yolculuğu
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hikâyesi sürüyor...
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K
a d� köy’de son gün ler de ya �a nan asa yi� olay la -
r�y la il gi li Ga ze te Ka d� köy’e aç�k la ma ya pan
Ka d� köy �l çe Em ni yet Mü dü rü Ha kan Boy dak,

Ka d� köy’de suç ve suç lu ya yö ne lik ça l�� ma la r�n ara -
l�k s�z sür dü �ü nü, suç or ta m� n�n olu� ma ma s� için ti tiz
dav ran d�k la r� n� söy le ye rek, bir iki olay yü zün den Ka -
d� köy’ün hu zu ru nun bo zul ma s� na izin ver me ye cek le -
ri ni be lirt ti. Boydak, “Burada ya�anan spesifik olay
vatanda�lar� endi�elendirmesin” dedi. 

Geç ti �i miz haf ta Caddebostan’da ya �a nan va le ci -
na ye ti Kad�köylülere endi�eli günler ya�att�. Geç ti �i -
miz gün ler de aç�k la nan “�s tan bul’da Ya �am Ka li te si
Ara� t�r ma s�” so nu cu na gö re �s tan bul’un en ya �a n� l�r
il çe le ri ara s�n da en ön de ge len il çe ola rak be lir le nen
Ka d� köy’de böy le bir olay la r�n ya �an ma s� va tan da� la -
r� de rin den et ki le di.

■ KA DI KÖY’E YE N� MO BE SE LER
Ka d� köy’ün gü ven li �i ko nu sun da Ga ze te Ka d� -

köy’e bir aç�k la ma ya pan Boy dak, suç or ta m� n�n olu� -
ma ma s� için ça l�� t�k la r� n�, bü yük oran da da ba �a r� l� ol -
duk la r� n� ifa de et ti. 

Ge rek li ya sal pro se dür le ri ye ri ne ge ti ren e� len ce

me kân la r� ve ben ze ri yer ler le il gi li her han gi bir so run
ol ma d� �� n� be lir ten Boy dak; “Kay ma kam l� �� m�z, Ka -
d� köy Be le di ye miz, �l Ge nel Mec li si mi zin ça l�� ma la -
r�y la yak la ��k 15 MO BE SE ka me ra s� da ha Ka d� -
köy’ün muh te lif yer le ri ne yer le� ti ri le cek” de di.

Dünyanın dört bir tarafında 24 Eylül
günü, küresel ısınmaya kar�ı binlerce
insan yürüyor, bisiklete biniyor, a�aç

dikiyor, termik santralleri bloke ediyor,
mitingler, yürüyü�ler düzenliyor.  Bu

yılki küresel eylemin Türkiye'deki
adresi ise Kadıköy Meydanı oldu.

Kadıköy Et ve Balık Kurumu önünde bir
araya gelen yüzlerce ki�i, Kadıköy

�skele Meydanı'na yürüdü. Sloganları ile
sık sık hükümete seslenen çevre

aktivistleri, “Milyonlar aç, milyonlar
i�siz. Ya�asın küresel direni�imiz”,
“�irketleri de�il, gezegeni kurtar”

sloganlarını attı. Küresel ısınmaya kar�ı
olan çevreciler, tüm dünyada ortak
olarak öne çıkarılan “�klimi de�il,

sistemi de�i�tir” pankartı arkasında
yürüdü. 

Eyleme bisikletleriyle katılan çevreciler,
nesli tükenen kutup ayılarına dikkat
çekmek için kutup ayısı kostümleri

giydi, kimyasal felaketlere kar�ı
yüzlerine maskeler taktı. 

'DE����M �ST�YORUZ'
Yürüyü�ün sonunda konu�ma yapan
yazar Ömer Madra, “Bugün her türlü

de�i�imin mümkün oldu�unu
göstermek için tüm dünyadaki

dostlarımızla birlikte, gelece�imizi ve
gezegenimizi kendi çıkarları u�runa

yok sayanlara de�i�im istedi�imizi; bu
de�i�imi ellerimizle yapmaya

hazır oldu�umuzu
göstermek için

buradayız” dedi.
Ye�il Gerze

Çevre
Platformu

Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Öznur
Özden ise

hükümeti, iklimi
de�i�ikli�ini

arttıracak nükleer santral,
kömürlü termik santraller veya

hidroelektrik santral gibi projelerin
yerine iklim de�i�ikli�ini durduracak

yönde adımlar atmaya davet etti.
Özden, Gerze'ye yapılmak istenen
kömürlü termik santrale ili�kin bilgi
verdi: “Termik santralin yapılması

dü�ünülen yer Gerze halkının içme
suyu tesislerinin ortasında, S�T alanı,
balık üreme ve avlanma alanı, tarım

alanı özelliklerine sahip. En önemlisi de
santralin yapılmaması ile ilgili

kesinle�mi� yargı kararları
olmasına ra�men termik

santralin yapılmaya
çalı�ılması yasal

de�ildi.” Yrd. Doç. Dr.
Özden, Gerze ve

Gerze dı�ında
yapılması dü�ünülen

di�er tüm santrallere
kar�ı mücadeleye devam

edeceklerini belirtti.
Mitingde sahne alan Grup Bajar

ve �lkay Akkaya da söyledikleri
�arkılarla küresel eylem gününe

destek verdi.

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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�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
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kameraları konacak 
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Ha kan Boy dak
(Ka dı köy �l çe Em ni yet Mü dü rü)

Kadıköy Kaymakamlı�ı, Kadıköy
Belediyesi, �l Genel Meclisimizin

çalı�malarıyla 15 MOBESE kamerası
daha Kadıköy’ün muhtelif yerlerine

yerle�tirilecek.

Küresel eylem günü Kad�köy’den geçti

Küresel ısınmaya kar�ı, ‘Hareketlenen Gezegen’ adıyla
177 ülkede birden gerçekle�tirilen çevre eyleminin

Türkiye aya�ı Kadıköy’de yapıldı.
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● MUSTAFA SÜRMEL�

Ya ban c� dil ö� re nen ler iyi bi lir. Bü -
yük öz ve ri, her da im ça l�� ma,
yük sek ma li yet ve za man ge rek -

ti ren önem li bir u� ra� olan dil e�i ti min de
tüm bu ça ba la r� n� za kar ��n is te di �i niz ve -
ri mi ala ma mak da söz ko nu su. He men her
gün de �i �ik ö� ret me ve ö� ren me tek nik -
le riy le kar �� la �� lan bu alan da ka fa ka r� ��k -
l� �� n�n ol ma s� da önem li bir han di kap. 

Carl Du is berg Dil E�i tim ve S� nav
Mer kez le ri ken di ne öz gü ö� ret me ve
ö� ren me tek nik le ri, ulus larara s� pres ti -
jiy le Tür ki ye’de dil e�i ti mi ne ye ni ve
fark l� bir so luk ge ti ri yor. Ulus lar ara s�
dil e�i tim ka li te si ni dün ya n�n en
önem li kent le ri nin ar d�n dan “Carl Du -
is berg �s tan bul” �u be si ile Ba� dat
Cad de si’ne ta �� yan mer ke zin, ulus la -
ra ra s� e�i tim ala n�n da ka mu ya ya rar l�
or tak l� hiz met ve ren ön cü
bir �ir ket ol du �u nu
söy le yen Aka de -
mik Di rek tör
Doç. Dr. Bir -
sen Türk y�l -
maz, “Carl
Du is berg �s -
tan bul ya -
ban c� dil e�i -
ti min de ye ni
e�i tim sis te mi ve
araç ge reç ler kul la -
n� yor, uy gu lu yor. Kur si -
yer le ri miz dil e�i ti mi ni yurt  d� ��n da
de vam et ti re bil me avan ta j� na sa hip.

Yurt  d� ��n da ki dev let üni ver si te le rin de
oku mak is te yen ö� ren ci le ri mi ze dil
e�i ti mi nin ya n� s� ra da n�� man l�k hiz -
me ti de uz man da n�� man la r� m�z ta ra -
f�n dan su nul mak ta d�r” de di. 

Dil e�i ti min de 50 y�l l�k geç mi �iy le
Carl Du is berg’in dün ya ça p�n da ön cü
ku ru lu� lar ara s�n da yer al d� �� n� be lir -

ten Türk y�l maz, Tür ki ye’nin
en mer ke zi nok ta la r�n -

dan bi rin de, Su adi ye
Züm rüt Apart ma -

n�’nda ki Carl
Du is berg �s tan -
bul �u be si’nde
üni ver si te ha -
z�r l�k, Abi -

tur/Ma tu ra ders -
le ri, bi re bir e�i -

tim, �ir ket le re, mes -
le ki e�i tim kurs la r� na,

en teg ras yon kurs la r� na yö -
ne lik e�i tim yel pa ze siy le çe�itli se çe -
nek ler sun duk la r� n� ifa de et ti. 
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“�L��K�LER” konusunda çok say�da çal��mas� olan
Mentor Erim Ergün, Kad�köylülere konferans verdi.

Kad�köy Belediyesi Gönüllü E�itim ve Dan��ma Merkezi
Proje Koordinatörü Leyla Çelikezen'in organize etti�i

konferans, 18 Eylül Pazar günü Kozyata�� Kültür
Merkezi'nde  gerçekle�tirildi. Meditatif Enerji Çal��mas�,
Empati, Sempati, ve Fark�ndal�k, Geçmi�le Bar��ma ve
Nötr Alana Geçmek, Muhte�emlik Alan�na Ad�m Atmak,

Sonsuz Olas�l�klar Alan�nda Seçimler Yapmak konular�n�n
i�lendi�i konferans, yo�un ilgi, enerjiyi ve payla��m� en üst
seviyeye ç�kar�p büyük ilgi uyand�rd�. Kat�l�mc�lar, Kad�köy

Belediyesi’nin Kad�köy halk�na sa�lam�� olduklar� bu
imkanlardan dolay� te�ekkürlerini dile getirdiler.

Yabancı dil e�itiminde kullandı�ı metotlarla 
uluslararası prestije sahip Carl Duisberg ekolü

Kadıköy’de… .

TA R�H 18 Ni san 1993, es ki Sov yet ler Bir li �i Ba� ka -
n� M. Gor ba çov’un bu ta rih ten 3 y�l ön ce or ta ya koy -
du �u fik ri Gre en Cross In ter na ti onal–GCI, (Ye �il Haç
En ter nas yo nel) bir çok ül ke nin ka t� l� m� ve Gor ba -

çov’un onur sal ba� kan l� ��y la ku ru lur.
Fik rin te ma s�, glo bal ola rak çev re fak tör le ri ne,

ye �il dün ya odak l� ba ka bil mek ve bu ko nu da ad�m -
la r� at mak tan geç mek te dir. GCI, birçok ül -
ke de cid di des tek gö rür ve ay n� y�l
Ame ri ka Bir le �ik Dev let le ri’nde
bir flan tro pist olan Ba yan Dia -
ne Si mon ta ra f�n dan GCI’�n
bir ko lu ola rak, Glo bal Ye �il
A.B.D ad�y la da ku ru lur. Bu
ku ru lu �un bir rus dev let ada -
m� ta ra f�n dan ku ru lup, ay n� y�l
bir Ame ri ka l� si ya set çi nin des -
te �iy le Ame ri ka’da da olu� tu rul -
ma s� il gi çek mek te dir. Za man için de
bir çok ba� ka il ginç ko nu GCI’�n gün de min de
i� le nir.

Ak ti vist le rin özen le üze rin de dur du �u sür dü rü le -
bi lir ener ji, ge ri dö nü �üm, ye �il le ba r� ��k bi na ta sa -
r�m la r�, glo bal �s�n ma, su kay nak la r� ve kar bon en -
dek si ba� l�k la r� ku ru lu �un üze rin de ça l�� t� �� ko nu lar
ola cak t�r.

As l�n da Glo bal Ye �il ler Ha re ke ti’nin du ru mu nu
de �er len di rir ken bak ma m�z ge re ken, çev re sel far -
k�n da l� ��n gel di �i nok ta n�n, si ya si ler ce olu� tu ru lan
bir yol dan da hal ka an la t� l� yor ol ma s� d�r. Bu her ne
ka dar bir ço �u mu zun ak l� na, si ya si le rin dün ya y� bu
ha le ge ti ren ka rar la r� al�r ken de �il de, son ra s�n da
dün ya y� ko ru yu cu ör güt le re ön cü lük et me le ri na s�l
bir ad�m at�� �ek li dir, de dirt se de ça l�� ma önem li bir
sos yal ta sa r�m ba� l� �� ola rak kar �� m� za ç�k mak ta d�r.

Glo bal Ye �il ha re ke ti, birçok ve ri yi ana liz ede rek
far k�n da l�k ya rat mak ta ve ad�m at mak ta: Glo bal Ye -
�il’e gö re Ka te ri na ka s�r ga s�n da za rar gö ren ev ler
glo bal ye �il bi na ta sa r�m la r� na gö re ya p�l m�� ol sa idi,
36-58 mil yon do lar l�k bir mad di ka y�p ya �an ma ya -

cak t�. Üs te lik kar bon en dek sin de ya r� ya r� ya bir dü -
�ü� ola cak t�. 2004 y� l�n da Glo bal Ye �il Ha re ke ti,
okul la r�n ye �il okul ol ma s� kap sa m�n da bir ha re ket

ba� lat m�� t�r. Ma li des tek de alan bu yak la ��m, bir
çok ye ni ya p� lan oku lun bu an la y�� ta ta sar -

lan ma s� na ve si le ol mu� tur ve ol mak ta -
d�r da.

Glo bal Ye �il ler Ha re ke ti, çev re
ile il gi li ve ri le ri in ce le mek te ve bun -
la r� ka mu oyu ile pay la� mak ta d�r.
Ba ��m s�z kay nak lar, dev let ta ra f�n -
dan ve ri len bil gi ler ve Glo bal Ye �il ler

gi bi or ga ni zas yon la r�n sun duk la r� kar -
�� la� t�r ma l� bil gi ler, ger çek ten ko nu yu

ta kip eden le rin, dün ya üze rin de ki du ru mu
göz lem le me si ne önem li kat k� lar sa� la mak ta d�r. Glo -
bal Ye �il ler sa ye sin de ge ri dö nü �üm ba� l� ��n da bi -
lin me yen birçok tek nik bil gi yi ala bi lir, kar bon sa l� -
n�m la r� n�n hem hu ku ki hem de çev re sel et ki le ri nin
de tay lan d� r�l m�� ra por la r� na ula �a bi lir si niz.

Dün ya da ki su kay nak la r�, kay nak la r�n kul la n� m�,
su yun et ki li tü ke ti mi ile su hak k�n da glo bal ye �il gö -
züy le bil me di �i miz bir çok ko nu nun içe ri �i, ka mu -
oyu na  aç�k lan m�� du rum da. 

Glo bal Ye �il ler’den ya y�n la nan en de �er li ba� l�k
ise: Sen ne ya pa bi lir sin?

Bu nu madd de ler ha lin de s� ra la m�� lar, i� te ba z� -
la r�:
• Evi niz de �s� kay b� n� kon trol al t� na al mak için, ha va
fil tre si ni dü zen li de �i� ti rin.
• Ha va lan d�r ma bo ru la r� n�z da ki ka çak la r� mut la ka
ka pa t�n.
• Evin içe ri sin de d�� alan la ba� lan t� l� �s� ka ç� ra bi le cek
pen ce re ara l�k la r�, ka p� alt la r�, elek trik li kab lo gi ri�
nok ta la r� gi bi yer le ri, ge rek li ekip man lar la ka pa t�n.
• Evi niz de ki oto ma tik �s� aya r� n�, is te di �i niz den 1-2

de re ce a�a �� da tu tun. Los An ge les’da Glo bal Ye �il -
ler bir “si yah tah ta” pro je si yap m�� lar. Bu ça l�� ma da
halk tan kar bon sa l� n� m� na ek ti eden han gi ko nu la ra
kar �� ne ted bir ler al d�k la r� n�, tah ta la ra yaz ma la r� n� is -
te mi� ler. Her ya z� lan, ha ya t� m�z la iç içe ba� l�k lar dan
olu� mu�. Bir ör nek: Ben top lu ta �� ma araç la r� kul la -
n� yo rum, çev rem de ki ürün le rin uy gun olan la r� n�n
bir den faz la kez kul lan ma n�n yo lu nu arar ken, ge ri
dö nü �ü me çev rem de ki ne re dey se her mal ze me yi
da hil edi yo rum.

Ye �il okul lar la il gi li bir çok ba� l�k ta bu bö lüm de
gö ze çar p� yor;
• Okul da ki am pul le ri, ta sar ruf lu tip te uzun sü re da -
ya n�k l� olan lar la ye ni le yin.
• Okul bah çe sin de or ga nik ürün le ri, ö� ren ci ler le bir -
lik te ye ti� ti rin.
• Ta sar ru fu, tek rar kul la n� m� ve ge ri dö nü �ü mü des -
tek le yen ak si yon la r� uy gu la y�n.
• Bir s� n�f ta, ener ji de net le me si ra po ru (Energy Au -
dit) ya p�n ve ya y�n la y�n.
• Bil gi le ri, her kes le aç�k �e kil de pay la ��n.
• Evi niz de de ay n� uy gu la ma la r� ya p�n, yap t� �� n� z�
okul da pay la ��n.
• Ye �il te miz len me me tod la r� hak k�n da bil gi al�n ve
bil gi ve rin.
• Okul da sa de ce ö� ren ci ler le de �il, yö ne tim, ö� ret -
men ler, hiz met li ler hat ta gü ven lik gö rev li le riy le hep
bir lik te ça l� ��n.
• Bir ye �il kö �e ku run ve bu ra da ör nek  ye �il dün ya
hi ka ye le ri ni ser gi le yin.

Glo bal Ye �il ler yap t�k la r�, yay d�k la r�, et ki le ri ve
var l�k la r�y la bir ha re ket, önem li olan biz bu glo bal
dün ya n�n ye �i le dön me sin de aca ba ne re de yiz? K� -
z�l de ri le rin söy le di �i bir ata sö zü �öy le di yor: “Bu
dün ya ata la r� m�z dan mi ras kal ma d�, biz onu to run la -
r� m�z dan ödünç al d�k.”       www.glo bal gre en.org

Global Yeşillerin
Dünyasına bir adım…
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HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
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Ka d� köy Ti ca ret Li se si me zun la r�,
“Ge le nek sel Bö rek Gü nü”nde bu -
lu�arak, an�lar�n� tazeledi. 25 Ey lül

Pa zar gü nü, Göz te pe'de ki oku lun bah çe sin -
de ger çek le �en bu lu� ma ya, çok sa y� da es ki

me zun ka t�l arak, sohbet etti. 
70 ve 80’li y�l la r�n an� la r� n�n an la t�l d� ��

bu lu� ma da, güzel anlar�n yan� s�ra hü zün lü
an lar da ya �an d�. Ka d� köy Ti -
ca ret Li se si Me zun la r� Der ne -
�i’nin dü zen le di �i bu lu� ma ya,
Ka d� köy Be le di ye Ba� kan Yar -
d�m c� s� Hu lu si Özo cak da ka -
t�l d�. Mezunlara hitaben bir
konu�ma yapan Der nek Ba� ka -
n� Ünal Gen çay, Hulusi
Özocak’�n da Ticaret Liseli
oldu�unu, Özocak’�n Kayseri
Ticaret Lisesi’nden mezun
oldu�unu söyledi. 

Konu�malar�n ard�ndan eski mezunlar,
seneye bulu�mak üzere sözle�tiler. 

12 Ha zi ran se çim le rin de, se çi mi ka za na rak
Sah ra y� ce dit Ma hal le si Muh ta r� olan Se -
val Öz kan, bir te �ek kür bu lu� ma s�

düzenledi. 
17 Ha zi ran 2011 ta ri hin de gö re vi ne ba� la yan ye -
ni muh tar Öz kan, ge rek se çim ge rek se de vir tes -
lim sü re cin de ya �a nan olum suz ge li� me ler de des -
tek ve ren tüm ma hal le sa kin le ri ne te �ek kür et ti.
Öz kan, ma hal le sa kin le rin den Me lek Ya �ar, Tür -

kan Ya �ar Öz de mir ve Muh sin Ya �ar için dü zen -
le di �i bu  “Te �ek kür Top lan t� s�”n�n ne de ni ni de
�öy le aç�k la d�: “Muh tar l� �� m� z�n yo �un ola rak
ça l�� t� �� s� cak yaz gün le rin de i� lem yap ma ya ge -
len bir ai le, muh tar l� �� m�z da kli ma ol ma ma s� ne -
de niy le ya �a nan s� k�n t� y� gör dü. Ve muh tar l� �� -
m� za kli ma ba �� ��n da bu lun du. Ken di le ri ne hu zu -
ru nuz da ve siz ma hal le sa kin le ri ad� na bu dü �ün -
ce li ve in ce dav ra n�� la r� için hem te �ek kür et mek,
hem de ma hal le miz de ki kay na� ma ve da ya n�� -
ma n�n ge li� ti ril me si ama c�y la bu top lan t� y� dü -
zen le dik.” 
Da ha son ra Muh tar Öz kan, kli ma ba �� �� n� ya pan
ai le ye, te �ek kür belgesini verdi. Öz kan, Sah ra y� -
ce dit sa kin le ri ne de “Bu top lan t� sa de ce bir ba� -
lan g�ç. Siz ler le ben zer top lan t� la r� dü zen li ola rak
ya pa ca ��z” di ye ses len di.

TOK HA DER (Top lum sal Ka d�n Ha re ke ti
Der ne �i) Ge nel Ba� ka n� Hüs ni ye Ka ya
ve Ka d� köy �u be Ba� ka n� Ar zu Gül’ün

der nek üye le ri ile ba� lat t�k la r� oku ma-yaz ma
kur su, 20 Ey lül’de ba� la d�. 

T O K  H A  -
DER Ka d� köy
�u be si’nde, ka -
d�n la ra yö ne lik
olan bu kur sa,
ilk gün de yir -
mi nin üze rin de
ka d�n ka t�l d�.
Der nek Ge nel
Ba� ka n� Hüs ni -
ye Ka ya, ''Top -
l u  m u  m u z  d a
ezi len, hor gö -
rü len ve ko ca -
la r� ta ra f�n dan �id de te ma ruz ka lan ka d�n la r� -
m� z�n bu du ru mun da, hak la r� n� ara y�p, ne re ye
na s�l �i kâ yet çi ola cak la r� n� bi le me me le ri de bir
et ken dir. Oku ma yaz ma s� olan ka d�n la r� m�z,
da ha da bil gi li de mek tir. Hak la r� n� ara ya bi lir,

bo �an m�� ol sa bi le bir i� ye rin de ça l�� ma im kâ -
n� bu la bi lir ler. Der nek ola rak ba� lat t� �� m�z, ka -
d�n la r� m� z�n da ha bi linç li ol ma la r� için oku ma-
yaz ma kur su muz de vam ede cek tir. Der ne �i miz
ezi len, �id de te ma ruz ka lan ka d�n la r� m� z�n des -

tek çi si dir ve her za -
man on la r�n hak la r� -
n� ko ru mak için mü -
ca de le ver mek te yiz''
de di. Ka d� köy �u be
Ba� ka n� Ar zu Gül
de ''Kurs al mak is te -
yen ka d�n la r� m� z�
bek li yo ruz, kur su -
muz üc ret siz dir. �n -
�al lah ya k�n za man -
da ka d�n la r� m� za ev
büt çe le ri ne kat k� da
bu lun ma la r� için de -

�i �ik el i� le ri kur su da dü �ü nü yo ruz. Eko no mik
öz gür lü �ü nü ka zan m�� ka d�n, ken di ne da ha
çok gü ve nir'' di ye ko nu� tu.

Bil gi için (0216) 380 62 05 nu ma ra l� te le fo -
nu ara ya bi lir si niz.
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Kad�köy Ticaretliler’in
Börek günü Bulu�mas�

Okuma yazma kursuna
yoğun ilgi devam ediyor

De�i�im mentorundan
YA�AM SANATI 

ERENKÖY Gönüllü Evi kitapl���nda, 2011-2012
döneminde yap�lacak Kitap Günleri’nin ilk konu�u gönüllü

Nurcan Elver’di. 17 Eylül günü Erenköy Gönüllü Evi
Kitapl�k'ta gerçekle�en etkinlikte, dördüncü kitab�

bas�lmakta olan Nurcan Elver’in di�er kitaplar� okuyucuyla
bulu�tu. Yazd�klar�nda gerçek olaylardan yola ç�kt���n�,

ancak insanlar�n yapmak isteyip de yapamad�klar�n�n da
kitaplar�nda hayata geçti�ini belirten Nurcan Elver,

kahramanlar�n� yarat�rken  gerçek hayattaki ki�ilerden
örnek ald���n� söyledi.

Erenköy’de kitap
günleri ba�l�yor

KADIKÖY Belediyesi Rasimpa�a Gönüllüleri geçen y�l
ba�layan sabah sporuna bu y�l da devam ediyorlar. Pazar

günleri hariç, haftan�n alt� günü Rasimpa�a Gönüllü
Evi’nde yap�lan sabah sporuna ilgi büyük. Rasimpa�a
Gönüllüleri  spor yaparak güne ba�laman�n sa�l�kl� ve
kaliteli bir ya�am sahibi olman�n temel ilkesi oldu�unu

söyleyerek kendilerine bu deste�i veren Belediye Ba�kan�
Selami Öztürk'e te�ekkürlerini ilettiler.

Gönüllüler sabah
sporu yap�yor

KADIKÖY Belediyesi Rasimpa�a Gönüllüleri, �lkö�retim
Haftas� nedeniyle Rasimpa�a Mahallesi’nde bulunan iki
okulu ziyaret etti. Osmangazi ve �hsan Sungu ilkö�retim
okullar�na 15 Eylül Per�embe günü yap�lan ziyaretlerde,

çanta ve k�rtasiye
malzemesi yard�m�nda
bulunuldu. Rasimpa�a

Gönüllü Ba�kan� Cemile
Güney, okul ziyaretlerine

devam edeceklerini
söyleyerek yeni e�itim

döneminde tüm
ö�rencilere ba�ar�

dileklerini iletti.

Gönüllülerden
okul ziyaretleri

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

HASTALIKLARA MUHTAÇ
OLMADAN SA�LIKLI

YA�AM
Konu�mac�: Metabolizma ve

Endokrinoloji Uzman� 
Doç. Dr.  Nuri HAKSEVER

Tarih: 8 Ekim 2011
Cumartesi Saat:19.30
Yer: Kozyata�� Kültür

Merkezi Konferans Salonu
Düzenleyen:Gönüllü E�itim

ve Dan��ma Merkezi
Proje Koord.Leyla

ÇEL�KEZEN
“NLP” �le Ki�isel Geli�im
Konu�mac�: NLP Uzman�

Sosyolog Nedim GÜZEL

Tarih:11 Ekim 2011 Sal�
Saat:14.00

Yer: Caddebostan  Kültür
Merkezi B Salonu

Düzenleyen:Erenköy
Gönüllüleri

BÜTÜNSEL ALGI VE
ANLAYARAK HIZLI

OKUMA
Konu�mac�: Uzman E�itmen            

Yavuz Güven
Tarih:13 Ekim 2011

Per�embe Saat:14.00
Yer:Caddebostan  Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen: Suadiye

Gönüllüleri

Yeni muhtardan te�ekkür
TOPLANTISI

Doç. Dr. Bir sen Türk yıl maz
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Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la -
mi Öz türk, da ha ön ce ken di si -
ni zi ya ret eden An ka ra Ye ni -

ma hal le Be le di ye Ba� ka n� Fet hi Ya -
�ar’a ia de-i zi ya ret te bu lun du. 

Ye ni ma hal le’ye bi rim mü dür -
le ri ile bir lik te ç� kar ma ya pan Ka -
d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz -
türk, il çe yi ge ze rek be le di ye ça l�� -
ma la r� hak k�n da bil gi al d�. Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk’e
Ye ni ma hal le Be le di ye Ba� ka n�
Fet hi Ya �ar, Ba� kan ve ki li Ba �ar

Bal, Ba� kan Yar d�m c� s� Er han
Aras, be le di ye mec lis üye le ri ve bi -
rim mü dür le ri e� lik et ti. 

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se -
la mi Öz türk, “Ye ni ma hal le’de ki
ça l�� ma lar dan edin di �im iz le nim,
müt hi� i� ler ba �a r�l m��. Ba� ka n� -
m�z 2 y�l gi bi k� sa bir za man da bü -
yük i� ler ba �ar m�� teb rik ede rim,
çok et ki len dim” de di.

■ KUR S� YER LER LE 
SOH BET ET T�

Öz türk, Ba t� kent Kül tür Ti ca ret
ve Sa nat Mer ke zi ni ge ze rek, Ya -
�ar’dan bil gi al d�. Ders lik le ri de tek
tek ge zen Ka d� köy Be le di ye Ba� ka -
n� Se la mi Öz türk ve Ya �ar’a, va tan -
da� lar ve kur si yer ler  bü yük il gi
gösterdi. Özel lik le En gel li Ai le le ri
Yar d�m la� ma ve Da ya n�� ma Der -
ne �i için de ga lo� ya pan en gel li ço -
cuk la r�n sev gi gös te ri si renk li gö -
rün tü le re sah ne ol du. Ar d�n dan 29
Ekim’de aç�l ma s� plan la nan Nâ z�m
Hik met Kül tür ve Sa nat Mer ke -
zi’ni ge ze rek, Ya �ar’dan bil gi alan
Öz türk, “Ça l�� ma lar sos yal de mok -
rat bir be le di ye nin in sa na, sa na ta
ve kül tü re ne ka dar önem ver di �i -
nin ka n� t� d�r. Ken di le ri ni kut lu yo -
rum. Ye ni ma hal le’de ol mak tan do -

la y� çok mut lu yum. Kar �� l�k l� bil gi
al�� ve ri �i ya pa rak hem �e ri le ri mi ze
da ha iyi hiz met üret me yi amaç l� yo -
ruz” di ye ko nu� tu. 

Be le di ye ça l�� ma la r� hak k�n da
Öz türk’ü biz zat bil gi len di ren Ya -
�ar, kar �� l�k l� gö rü� al�� ve ri �in de
bu lun mak tan ve Öz türk’ü Ye ni ma -
hal le’de a��r la mak tan duy du �u
mem nu ni ye ti di le ge tir di. Ya �ar,
“Dört dö nem üst üs te hal k� m� z�n
des te �i ile be le di ye ba� ka n� ol mu�
bir ba� ka n� Ye ni ma hal le’de a��r la -
mak tan do la y� gu rur lu yuz. Biz 2.5
se ne de yap t�k la r� m� z� an la ta rak,
onun de ne yim le ri ni pay la �a rak
hem �e ri le ri mi ze fay da l� ola ca �� m� -
za ina n� yo rum” de di.

30 EYLÜL - 6 EK�M 2011HABER

SER� �LAN 
Burak LEFKUR

Nüfus cüzdan�m� kaybettim. Hükümsüzdür.

Yeliz ONUR
Aç�k Ö�retim kimlik kart�m kayboldu. Hükümsüzdür.
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Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami Öztürk Ankara
Yenimahalle Belediye Ba�kanı Fethi Ya�ar’ı
ziyaret ederek, fikir alı�veri�inde bulundu. 

● �nsanın Kırılgan Sesi 
■ M. Mazhar Alphan
■ Mor Taka Kitaplı�ı

�lk olarak bize �zmir’den gönderilen bir �iir
kitab�yla ba�layal�m. M. Mazhar Alphan’�n
�iirlerinden olu�an �nsan�n “K�r�lgan Sesi” isimli
kitaba Ya�ar Bedri de görsel imgelerle katk�da
bulunmu�. Mor Taka Kitapl���’ndan ç�kan
kitapta birbirinden güzel birçok �iire tan�kl�k
edebilirsiniz. Bizim seçti�imiz geçen y�l
kaybetti�imiz Kad�köylü �air Arif Damar’a ithaf
edilen “boynunda k�z kulesi” isimli �iir.

Deniz
kabuklarında

çıkagelir
�çine çeker

uyanan �ehrin
kokusunu

★★★
Onlarla dinler

�stanbul’u
Her birinin içine

sokakları
yerle�tirir

Bir de afacan
gülü�ünü

★★★
Denizle doldurur
ya�ama sevinci

kalemini
Allar pullar Bo�az’ı boynunda Kızkulesi

Kendini akıntıya bırakır kuzey rüzgârlarına
★★★

Her sabah
�stanbul patlar kaptanın rotasında

● Tersi Ve Yüzü
■ Albert Camus
■ Can Yayınları

“Brice Parain, s�k s�k, yazd�klar�m�n en iyisini bu
küçük kitab�n içerdi�ini ileri sürer... Hay�r,
aldan�yor, çünkü deha bir yana b�rak�l�rsa,
insan yirmi iki ya��nda yaz� yazmas�n� pek
bilemez. Ama Parain'in söylemek istedi�ini
anl�yorum. Bu acemice sayfalarda, sonradan
yazd�klar�mdakilerden daha çok gerçek a�k
bulundu�unu söylemek istiyor; haks�z da
de�il... Bu sayfalar�n yaz�ld��� zamandan beri
ya�land�m, çok �eyler görüp geçirdim.
S�n�rlar�m�, sonra hemen hemen bütün
zay�fl�klar�m� tan�yarak kendi hakk�mda bilgi
edindim... Herkes gibi ben de dü�lerim baz�

baz�. Ama iki sakin melek onun e�i�inden
hiçbir zaman geçirmediler beni; biri dostun
yüzünü gösterir, öbürü dü�man�n surat�n�. Evet,
bütün bunlar� biliyorum, a�k�n neye patlad���n�
da ö�rendim ya da a�a�� yukar�. Ama ya�am�n
kendisi hakk�nda, Tersi ve Yüzü'nde acemice
söylenenden daha fazlas�n�
bilmiyorum." ALBERT CAMUS
● Anne Frank’ın Günlü�ü

■ Anne Frank
■ Papirus Yayınevi

“Anne Frank'�n Hat�ra Defteri ne bir toplulu�u
kötülemek, ne ba�ka bir
toplulu�u övmek dü�üncesiyle
yay�nlanm�� de�ildir. Bu kitap,
içinde ya�ad���m�z medeniyet
ça��nda bile milyonlarca insan�
öldürmekten haz duyabilecek
kadar vah�i olanlar�n varl���n�
gösterecektir. Küçük Anne
Frank bir Alman k�z� olsayd�
yine bu hat�ralar� ça�da�
insanl�k, bilmeli, tan�mal�, onun
�st�raplar�na a�ina ç�kmal�yd�.
Hat�ralar piyes oldu, say�s�z
insanlar bu faciay� sahnede
seyretti. Kim bilir,
beyazperdeye yans�yacak
gölgesi, bütün dünyada nas�l
bir h�zla dola�acak? Demek,

insan ruhunda do�an ac�l� hislere duygulu
ruhlar ilgisiz kalam�yor. ��te biz de ayn� insani
duyguyla bu kitab� Türkçesinden yay�mlamay�
faydal� gördük. Zaten genç ya��nda bir kamp�n
sefaleti içinde ölüp giden Anne Frank, hat�ra
defterine 'öldükten sonra da ya�amak
istiyorum' diye yazarken iyi niyetli, hakikate
ba�l� ve haks�zl��a kar�� cesaretli insanlar�n her
zaman mevcut olaca��na inanm��t�... Biz de
hayat�na doymadan ölen bu zavall� k�zca��z
gibi insanl���n iyi geleceklerine, aralar�nda
Kabiller bulunsa da Habil kadar temiz ruhlu
olanlar�n�n da her zaman var olaca��na
inan�yoruz.”/Hasan Ali Yücel 1958
● Kuantum Bilmecesi
Bilimci Olmayanlar �çin Yeni Fizik

■ Fred Alan Wolf
■ Omega Yayınları

20. yüzy�l�n ba�lar�nda fizikçilerin fark�na vard���
bir gerçek, bilimde büyük bir sars�nt�ya neden
oldu: Gözlemci, gözlemledi�i �eyin
davran��lar�n� etkiliyordu! Demek ki, gözlemin
sonucu gözlemcinin varl���ndan ba��ms�z
de�ildi! Sars�lmaz olarak görülen Newton
Mekani�i me�erse birkaç yüzy�ld�r gözle
görülmeyecek �ekilde titreyip durmaktayd�.
Kuantum Bilmecesi bu ke�fin bilim dünyas�nda
ne tür tart��malara yol açt���n� ve o tarihten bu

yana ya�ant�m�z� nas�l
etkiledi�ini e�lenceli ve
oldukça anla��l�r bir dille
aç�kl�yor, fizi�in en zor
konular�ndan biri olan
kuantum teorisini bize aç�k
�ekilde anlatmay� ba�ar�yor.
Fred Alan Wolf kuantum
teorisini Planck, Bohr ve
Einstein’dan ba�layarak
aç�klam�yor; yola Eski Yunan
filozoflar�ndan, Zenon ve
Aristoteles’ten ç�k�p sözü Born
ve Heisenberg’e getiriyor.
Fizikçi ve bilimci olmayan
okurun kuantum bilmecesini
“çözmesini” sa�lamak için
Escher ve Vaserely gibi ünlü

ressamlar�n eserlerinden de faydalan�yor.
Kuantum bilmecesini çözmek isteyenler bu
kitab�n sayfalar�na kuru kuruya fizik de�il,
felsefe ve sanatla renklendirilmi� e�lenceli bir
bilim bulacaklar.

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com
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Hakim 23061   

Bu yıl üçün cü sü dü zen le nen �s -
tan bul Tan pı nar Ede bi yat Fes ti va li
(�TEF), “�e hir ve Ye mek” te ma sıy -

la ede bi yat ile gas tro no mi yi 
bu lu� tu ru yor. 

3- 6 Ekim 2011 ta rih le ri ara sın da
13 fark lı ül ke den 54 ya za rı bu lu� -
tu ra cak olan fes ti val ana et kin lik -
le ri, Be yo� lu Ce za yir Res to ran ile
Ka dı köy Kar ga Bar’da ger çek le� -

ti ri le cek. Fes ti va lin öne çı kan
“Ya zar lar la Ede bi yat Sof ra sı” et -
kin lik le ri kap sa mın da, Se fa rad

kül tü rü nün mut fak lar da ve ede bi -
yat ta yan sı ma la rı ile Os man lı

mut fa �ı nın bes len di �i ge ni� co� -
raf ya da ha yat bu lan ta ri hi ro man -
lar ele alı nı yor. “Ede bi yat Sof ra sı:
�s tan bul”da ise Ah met Ümit, Se -

lim �le ri ve Ar tun Ün sal’ın söy le �i -
si bu lu nu yor. Fes ti va lin “Ya zar

Bu lu� ma la rı” çer çe ve sin de, Gün -
düz Vas saf mo de ra tör lü �ün de,

Tür ki ye ve yurt dı �ın dan ya zar lar
birara ya ge li yor. Bu yıl �n gil te re,

Ko lom bi ya, Lüb nan, �s pan ya,
Mek si ka, Hin dis tan, Ken ya, Ma -
ca ris tan, Mal div ler ve �r lan da’da
fa ali yet gös te ren “Hay Fes ti val le -
ri” ile i� bir li �i ne ba� la yan �s tan bul
Tan pı nar Ede bi yat Fes ti va li’nde
ay rı ca, Ko pen hag Ulus la ra ra sı

Ede bi yat Fes ti va li ile de or tak la �a
et kin lik ler dü zen li yor. Fes ti val ka -

tı lım cı la rı ara sın da Fran sa’dan
Je an Ori zet, Al man ya’dan “So ul
Kitc hen” ki ta bı nın ya za rı Jas min
Ra ma dan, �n gi liz Gran ta Ma ga zi -

ne edi tö rü El lah All frey, Bre zil -
ya’dan Ta ti ana Sa lem Levy, Hol -
lan da’dan Char les den Tex bu lu -

nu yor. www.itef.com.tr

SONBAHARI HEP
B�RL�KTE

KAR�ILAYALIM !!!

• 02  EK�M  ACARLAR LONGOZU TURU (GÜNÜB�RL�K) 

• 08-09 EK�M TRENL� ESK��EH�R - 
ODUNPAZARI  TURU (1Gece Konaklama)

• 15-16  EK�M  ED�RNE TURU (1Gece Konaklama)

• 16  EK�M KIYIKÖY TURU (GÜNÜB�RL�K)

• 22  EK�M SAPANCA - MA�UK�YE TURU (GÜNÜB�RL�K)

• 23  EK�M ÜÇ OTANT�K KÖY B�RARADA
(CUMALIKIZIK-SA�TABAT-M�S� KÖYÜ) (GÜNÜB�RL�K)

• 29 – 30 EK�M DÜZCE–AKÇAKOCA- EFTEN� GÖLÜ
�ELALELER-AT Ç�FTL���  (1 GECE KONAKLAMALI) 

0216 372 35 77 / 78
www.tatilkeyfiburada.com

*** Ayrıca Gruplar �çin Özel Geziler Tertiplenir .
Ba�dat Cad. No: 517  Çatalçe�me – Bostancı 
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● Semra ÇELEB�

Ha ya t� m�z Fo to� raf et -
kin lik le ri 6 – 9 Ekim
2011 ta rih le ri ara s�n da

ger çek le �e cek. Et kin lik sü re -
sin ce Re cep Dön mez’in su al t�
fo to� raf la r�n dan olu �an ‘Ses -
siz li �in Ren gi’, Muh sin Di -
van’�n kar ma fo to� raf la r�n dan
olu �an ‘Gül des te’ ve Os man Ür per’in ‘Dan sa Da -
ir’ ser gi le ri fo to� raf se ver ler le bu lu �ur ken; Özer
Kan bu ro� lu, Mi ne Ka sa po� lu, Si nan Çak mak,
La ra Sa y�l gan ve Em re Ogan’�n slayt gös te ri le ri
ve söy le �i le ri ger çek le �e cek.

■ DANS, SES S�Z L�K VE FO TO� RAF…
Os man Ür per’in “Dan sa Da ir” ad l� fo to� raf

ser gi si, 6 Ekim Per �em be ak �a m� sa at 19:00’da
Pho to World Fo to� raf
Mer ke zi’nde fo to� raf se -
ver ler le bu lu �a cak. Fo to� -
raf ça l�� ma la r� n� sah ne sa -
nat la r� ve dans üze ri ne
odak la� t� ran Os man Ür -
per, 15 y�l l�k bir sü reç içe -
ri sin de ço �un lu �u Dev let
Ope ra ve Ba le si re per tu -
ar�n da ki eser ler den ve
fark l� çe kil mi� fo to� raf lar -
dan olu �an ser gi sin de sah -
ne de ak�p gi den za ma n�
ade ta dur du ru yor. Ser gi 29
Ekim 2011 ta ri hi ne ka dar
zi ya ret edi le bi le cek.Muh -
sin Di van’�n “Gül des te”
ad� n� ver di �i ve sa nat ç� n�n
ret ros pek tif ça l�� ma la r�n -
dan olu �an ser gi ise Cad -
de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde 7 Ekim Cu ma ak �a -
m� sa at 19:00’da dü zen le ne cek bir kok teyl le aç� -
la cak. Ser gi 12 Ekim ta ri hi ne ka dar ge zi le bi le -
cek. Fo to� raf Sa nat ç� s� ve Ö� re tim Üye si Re cep
Dön mez’in “Ses siz li �in Ren gi” ad l� fo to� raf ser -

gi si Ep son ve Sig ma spon -
sor lu �un da 8 Ekim Cu mar -
te si gü nü sa at 10:00’dan iti -
ba ren fo to� raf se ver le rin zi -
ya re ti ne aç� la cak. Dön -
mez’in 2002- 2011 y�l la r�
ara s�n da K� z�l de niz, Ma lez -
ya ve En do nez ya’da su al -
t�n da çek mi� ol du �u fo tog -

raf la r�n dan olu �an bu ser gi, sa nat ç� n�n 16. ki �i sel
ser gi si ve 16 Ekim 2011 ta ri hi ne ka dar Te pe Na -
uti lus Al�� ve ri� Mer ke zi’nde ge zi le bi lir.

■ FO TO� RAF GÖS TE R� LE R� VE 
SÖY LE �� LER

Tüm gös te ri, pa nel, se mi ner ve söy le �i ler
Pho to World Fo to� raf Mer ke zi’nde ger çek le� ti ri -
le cek.Mi ne Ka sa po� lu, et kin li �e “Olim pi yat la r�

Fo to� raf la mak” ad l� gös te ri ve
söy le �i si ile ka t� la cak. Em re
Ogan, Stok fo to� raf ç� l� �� ile il -
gi li ak�l la ra ta k� lan so ru la ra ya -
n�t lar ve re cek ve çek mi� ol du �u
stok fo to� raf la r�n dan ör nek ler
su na cak.  La ra Sa y�l gan, mo da
fo to� raf ç� l� �� ile il gi li bir gös te -
ri ger çek le� ti re cek. At las Der -
gi si Fo to� raf Edi tö rü Si nan
Çak mak; Edi tor yal Fo to� raf
üze ri ne söy le �i ger çek le� ti re -
cek ve ar d�n dan Lo dos fo to� raf
gös te ri si ni iz le yi ci ler le pay la -
�a cak. Wil co Van Her pen’in
“Wil co’nun Gö zü” ad l� fo to� -
raf gös te ri si ve söy le �i sin de sa -
nat ç� n�n Tür ki ye’ye gel di �i
gün den bu gü ne çek mi� ol du �u
fo to� raf lar dan ör nek ler yer ala -
cak. Ko ca eli Üni ver si te si Fo -
to� raf Bö lü mü Ba� ka n� Prof.

Dr. Özer Kan bu ro� lu’nun ger çek le� ti re ce �i “Mi -
ma ri ler” ad l� fo to� raf gös te ri sin de Cum hu ri yet
son ra s� Türk mi ma ri si nin mo dern ör nek le ri ni bir
ara da iz le ye bi le cek si niz.

■ PA NEL VE SE M� NER LER
“Ha ya t� m�z Fo to� raf” gün le ri çer çe ve sin de

ko nu sun da uz man fo to� raf ç� la r�n ka t� la ca ��
“Türk Fo to� ra f�n da Ye ni Yak la ��m lar” ve
“DSLR Fo to� raf Ma ki ne siy le Vi de o Klip Çek -
mek  ad l� iki pa nel ger çek le� ti ri le cek. 7 Ekim Cu -
ma gü nü sa at 17:00’de ki se mi ner de ise Ado be
Ligh tro om ya z� l� m� n�n fo to� raf ç� la ra sun du �u
avan taj lar, RAW i� le me, ar �iv le me, fo to� raf dü -
zen le me gi bi ko nu lar da de tay l� bil gi ler ak ta r� la -
cak.  Et kin lik ler, Pho to World Fo to� raf Mer ke zi
ba� ta ol mak üze re Ka d� köy Be le di ye si Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi (CKM) ve Te pe Na uti lus
Al�� ve ri� Mer ke zi’nde ger çek le� ti ri le cek. Ka t� l� -
m�n üc ret siz ol du �u et kin lik le rin sa at le ri ve gün -
le ri, a�a �� da ki link ten ve yu ka r� da ad� ge çen mer -
kez ler de da �� t� la cak et kin lik reh ber le rin den ta kip
edi le bi lir.www.pho to worl dfo tog raf mer ke -
zi.com/ha ya ti miz fo tog raf

6 30 EYLÜL - 6 EK�M 2011 SANATKÜLTÜR

“HAYATIMIZ FOTO�RAF” “HAYATIMIZ FOTO�RAF” “HAYATIMIZ FOTO�RAF” “HAYATIMIZ FOTO�RAF” “HAYATIMIZ FOTO�RAF” “HAYATIMIZ FOTO�RAF” 

PhotoWorld
Foto�raf Merkezi,

“Hayatımız
Foto�raf”

konseptiyle
geçti�imiz yıl ilkini

gerçekle�tirdi�i
foto�raf günlerinin

bu yıl ikincisini
düzenliyor. 

to mo tiv sa na yi ve el bet onun nur to pu gi bi
ev lad� oto mo bil, in san lar�n ya �am tarz�n� be -
lir le yen ba�l�ca un sur lar dan bi ri… Bat� tek no -

lo ji si nin icad� olan bu her ke sin sa hip ol ma ya can
att��� ürün Tür ki ye’nin ya �am�na da, ge li� mi� ül ke -
le re gö re ge ci ke rek de ol sa gi rip yer le� ti. Art�k bir
oto mo bil edin mek he men bü tün Türk ler’in ve ya ai -
le le rin öz le mi hat ta tut ku su ha li ne gel di.

Bir as�r ön ce Tür ki ye’nin ilk ro manc�lar�ndan
Re ca iza de Ek rem Bey ‘Ara ba Sev das�’ isim li ese -
ri ni ‘atl� ara ba lar’�n top lum sal ro lün den esin le ne rek
ka le me alm��t�… Re ca iza de Ek rem Bey bu ro man�
�im di yaz sa, her hal de ad� ‘Oto mo bil A�k�’ olur du.

Ge nel ola rak oto mo tiv ma mül le ri nin Tür ki ye’de
yayg�nla� ma ya ba� la mas� �kin ci Dün ya Sa -
va��’ndan son ra ya rast lar… 

Esas iti ba riy le nak li ye ula��m araç lar� olan oto -
mo tiv tür le ri, 1950’le re ka dar Tür ki ye’nin ha yat�nda
ar ka plan dayd�. Eko no mik ve sos yal ya �am da as -
lo lan ula��m ve nak li ye araç lar� de mir yo lu ve son ra
de niz yo lu idi. Oto mo tiv ürün le ri nin ha re ket ede ce -
�i ka ra yol lar� s�n�rl�yd�. Ula��m ve nak li ye po li ti -
kas�nda ön ce lik de mir yol lar�ndayd�. El bet dev rin
eko no mi po li ti kas�n�n ül ke ih ti yaç lar�na gö re tes pit
et ti �i bir ula��m plan la mas�n�n ge re �iy di. 

Ma li ye ti el ve ri� li kit le ula��m� ve yük ta��mac�l���
için ak�lc� bir ter cih ti. Sa na yi le� me ham le si nin de
ge re �i el bet de mir yo lu ta��mac�l���yd�.

1945’ten, ya ni Bü yük Pay la��m Sa va��’n�n bi ti -
min den son ra Tür ki ye’nin özel lik le Ame ri ka Bir le �ik
Dev let le ri ile si ya sal ili� ki le ri nin yo �un la� mas� eko -
no mi po li ti ka lar�nda da farkl�la� ma la ra ne den ol du.
Bun lar dan bi ri de ‘ka ra yol lar�’n�n a��rl�k ka zan -
mas�d�r. 1946 Tür ki ye’sin de bü tün ula��m �e be ke -
si nin; ya ni de mir yo lu, de niz yo lu, ka ra yo lu ve ha va -
yo lu sis te mi nin yap�m ve i� let me si ‘Ula�t�rma Ba -
kanl���’na ba�l�yd�. 1947’den iti ba ren özel ka nun la
‘Ka ra yol lar� Ge nel Mü dür lü �ü’ ku rul du. ��in il ginç
yan� bu ye ni ge nel mü dür lük, Ula�t�rma de �il
Bay�nd�rl�k Ba kanl���’na ba� land�. Ya ni ge nel
ula�t�rma ve ta��mac�l�k po li ti kas�n�n so rum lu su
olan ida re den ayr�lm�� ol du. Ar kas�ndan yol
yap�m�nda in san gü cü nün ye ri ni i� ma ki ne le ri nin
al mas� gel di. ADB kay nakl� tek nik ola nak lar ve yol
mü hen dis li �i bil gi si ve yön tem le riy le deh �et li bir
ka ra yo lu yap�m fa ali ye ti ne gi ri �il di. Tu run cu renk li
‘TCK’ (T.C. Ka ra yol lar�) ar mal� çe �it li i� ma ki ne le ri,
yük sek to najl� kam yon lar yur dun bir çok ye rin de
bir den çal��ma ya ba� lad�. Ka ra yo lu yap�m� h�zla
yük se lir ken, de mir yo lu in �a at lar� dur du. Bu na pa -
ra lel ola rak ya va� ya va� kam yon ve oto büs
ta��mac�l��� uç ver di. Dün ya ge li �ip zen gin le� tik çe
el bet Tür ki ye’de bun dan bel li oran da pay�n� al�yor -
du. Bu pay�n epey ce bü yük bir bö lü mü de ka ra yol -
lar�n�n ço �al mas�na ve ta bi i oto mo tiv sek tö rü nün
a��rl�k ka zan mas�na ayr�ld�. 1960’lar Tür ki ye’si art�k
ka ra yol lar� ve oto mo tiv yö rün ge si ne otur mu� tu. Ni -
te kim 1960’lar�n ikin ci yar�s�nda, it hal oto mo tiv ler
sis te mi ne ilk yer li oto mo tiv ‘Ana dol’ gir di. Bu nun
an lam�, art�k oto mo bil de nen nes ne yi çok say�da
in san�n ala bi le ce �iy di. Tek nik ola nak lar� mü te vaz�
olan bu oto mo bi le, or ta ge lir dü ze yin de ki sos yal
gu rup lar�n mü� te ri ola bil me si de mek ti. Ya ni oto -
mo tiv sa na yi i arz ta lep den ge si ne uy gun mal� üre -
ti ver di. Ar kas�ndan, 1970’ler de Bat� oto mo tiv fir -
ma lar�yla or tak üre tim mo de li gel di. Oto büs ve
kam yon ima lat�nda da yer li ve ya banc� oto mo tiv ci -
ler mon taj yo luy la yap�ma gi ri� ti ler.

De mek ki, 1970’ler den son ra ve he le he le
1980’ler Tür ki ye’sin de tam bir oto mo tiv sal ta -
nat�ndan bah se di le bi lir. Hat ta in san lar�n bir çok
ih ti yaç lar�n� er te le ye rek oto mo bil sa hi bi ol ma
öz lem le ri nin h�zla yük sel di �i ni göz lem le ye bi li riz.
Oto mo ti ve ba�l� ola rak bü tün bir eko no mik ve
sos yal ha yat�n da �e kil len mi� ol du �u nu ra hat ça
söy le ye bi li riz.

Bu nun da il ginç a�a ma lar�n� hat�rla mal�… Me -
se la 1974’te, dev rin hü kü me ti haf ta so nu ta ti li ni
‘pat’ di ye bir bu çuk gün den iki gü ne ç�kartt�. Cu -
mar te si gün le ri nin sa at 13.00’e ka dar i� gü nü ol du -
�u nu bu gün nü fu sun çok bü yük bö lü mü bil mez.
Bi len ler de unut mu� tur. Bu bir çok yön den stra te jik
bir ka rard�. Çal��ma hak lar�yla, ge li� mi� ül ke le re
uyum me se le si ni bir ya na ko yal�m… Aca ba oto -
mo bil li ya �am tarz�yla bu ans�z�n ge len ka rar�n hiç
mi il gi si yok tu? Oto mo bil li in san için, iki gün lük haf -
ta so nu ta ti li, özel lik le o za man bir bu çuk gü ne gö -
re çok da ha an laml� ve çe ki ciy di. Ya da �öy le so -
ral�m; iki gün lük haf ta so nu ta ti li aca ba oto mo bil
pa zar la mas� için gü zel bir f�rsat de �il miy di? He -
men ila ve ede lim; Ana dol d���nda ki iki bü yük oto
üre ti ci si Re na ult ve To fa�’�n da he men ayn� ta rih -
ler de pi ya sa ya gir dik le ri ni hat�rlat�rsak, oto mo ti vin
ha yat� gü dü le mek te ki gü cü nü i�a ret et mi� olu ruz.

Tür ki ye’nin ya �am tarz�n� de �i� ti ren ‘oto mo -
bil’in ül ke de yayg�nla� mas�n�n ön cü sü Ana dol art�k
y�llard�r yok. Ön cü yok ol du ama pi ya sa say mak la
tü ken mez oto mo del le riy le dol du. 

Oto mo bil, e� len ce ve tu riz mi müt hi� k��k�rtt�,
des tek le di. Oto mo tiv sa ye sin de bin ler ce ben zin ci,
yol lo kan tas� ve kah ve si tü re di… Al��ve ri� mer kez -
le ri nin oto mo tiv siz ol mas�n� dü �ü ne bi lir mi si niz?
AVM’ci ler yat�p kalk�p oto mo tiv ci le re du a et me li -
ler… Bin ler ce in san�n bü yük �e hir ler de de� nek çi lik
ya pa rak hem i� siz li �e kar�� is tih dam alan� ya rat�p,
hem de oto sa hip le ri ni mut lu et tik le ri ni unut ma -
yal�m! Me se la bü yük ve �anl� ga zi no ve res to ran -
lar da, ‘va le’ hiz me ti de pek gü zel bir is tih dam mo -
de li de �il mi dir? 

Ye dek par çac�l�k, onar�m, ser vis, kam yon ve
oto büs le re dert le ri dil len di ren yaz�lar yaz mak hep
oto mo ti vin ni me ti i� alan lar�d�r. Rek lam sek tö rü de
araç lar� bi rer ha re ket li tan�t�m ve pa zar la ma pa no -
su di ye kul lanm�yor mu? Res sam ve gra fik çi le re i�
ç�km�� olu yor… �im di, oto mo tiv den bah se dip de,
tra fik i�i ne de �in me din de me yin. O ba�l� ba��na bir
me lod ram ko nu su dur.

Oto mo ti vin in sanl��a saçt��� ni met ler say mak la
bit mez ama ye ri miz bit ti; uzay�nca Ge nel Yay�n
Mü dü rü’müz k�z�yor….

Murat  KATOĞLU

O

OTOMOT�V

Muzaffer Özdemir’den şiir sergisi
● Kadir �NÇESU

�a ir, bes te ci, saz vir tü özü Mu zaf fer Öz de mir 30
Ey lül-9 Ekim ta rih le ri ara s�n da Ka d� köy Be le -
di ye si Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zin de bir �i ir

ser gi si aç� yor. “Sa z�y la Se vi �en Adam” ad l� ki ta b�
Art shop Ya y�n la r� ta raf�n dan ya y�m la nan Öz de mir
ile ser gi si ve ye ni ki ta b� üze ri ne ko nu� tuk.
■ Se kiz ya ��n da ba� la ma ya çal ma ya ba� la d� n�z.

12 ya ��n da da �i ir yaz ma ya… Mü zik ve �ii rin uyu -
mu ko nu sun da ne ler söy le mek is ter si niz?

�ii ri di �er ya z�n tür le rin den, ör ne �in ro man dan,
öy kü den ay� ran �ey, �ii rin ge li �i gü zel söz ler le de �il
ya p� s�n da mü zi kal t� n� la r� ve li riz mi ta �� yan di ze ler -
le ya z�l m�� ol ma s� d�r. Güç lü �i ir ler, oku ru na me lo di -
ka s�y la ula ��r lar. O ne den le �i ir ve mü zi �in ge nel an -
lam da içi çe ol du �u nu sa vu na bi li riz. Özel ola rak ta
be nim ha ya t�m da iki si nin de ye ri ay n� d�r.
■ Ba na gö re en önem li ça l�� ma la r� n�z dan bi ri de
En ver Gök çe için ha z�r la d� �� n�z ki tap. Gök çe si zin
için ne ifa de edi yor?

En ver Gök çe ça� da� Türk �i iri nin en bü yük

ozan la r�n dan bi ri dir. Gök çe’yi bü yük k� lan en önem -
li özel li �i, Yu nus Em re'den gü nü mü ze ka dar Türk -
çe yi en du ru, en saf ha liy le de �er len dir mi� ol ma s� -
d�r... Be nim En ver Gök çe tut kum ise, tam da bu nok -
ta da ba� lar.

■ �i ir Ser gi si'nde ne ler ola cak?
Bu ser gi de YA ZIL DI �I NA P�� MAN OL MA -

YAN �i ir ler ola cak... Ne den Ya z�l d�k la r� na Pi� man
Ol ma d�k la r� n� ise, ser gi yi ge zin ce gö re ce �iz...
■  On ca �i ir ki ta b� ve al bü me im za atan Mu zaf -

fer Öz de mir, bu gün bu lun du �u ye ri na s�l 
de �er len di ri yor?

Bu gü ne ka dar 6 ens trü man icat et tim. 10 ta ne
ken di bes te le ri mi içe ren ve de ney sel ça l�� ma lar dan
olu �an mü zik al bü müm, 20 ta ne de ço �u �i ir olan ki -
ta b�m var. “YA �A MIN HA KET T�K LE R�”ni dü �ü -
nün ce, bu üret tik le ri min bi le az ol du �u nu san d� ��m
bir yer de yim...
■ K� sa bir sü re ön ce Ka d� köy’e yer le� ti niz? Ne -

den Ka d� köy?
Dün ya n�n ve ül ke mi zin bir çok ye rin de ya �a d�m.

Özel lik le ül ke mi zin bi raz da ha öze le iner sek �s tan -
bul’un en ya �a n� la s� ye rin de yim. "Bü tün �e hir le rin
ba� ken tin de" Ka d� köy’de yim...

En çok �N SAN Ka d� köy’de ol du �u için... 

Muzaffer Özdemir
Mu zaf fer Öz de mir ilk �i iri ni on üç ya ��n da ya y�m la -
d�. Bir çok der gi ve ga ze te de çe �it li in ce le me ya z� -

la r� ve �i ir le ri ya y�m la nan Öz de mir, 1987 y� l�n da
"20.Yüz y�l Bü yük Türk �ii ri An to lo ji si"ne , 1989 y� -

l�n da "Beh çet Ne ca ti gil Ede bi ya t� m�z da �sim ler
Söz lü �ü"ne, 1999 y� l�n da "Cum hu ri yet ten Gü nü -
mü ze Türk �ii ri An to lo ji si"ne, 2001 y� l�n da "Yüz y� -
l�n Türk �ii ri An to lo ji si"ne, yi ne 2001 y� l�n da "Emek
�i ir le ri An to lo ji si"ne al�n d�. Bu gü ne ka dar 17 ki ta b�
ya y�n la nan sa nat ç� n�n film mü zi �i, bel ge sel mü zi �i
ça l�� ma la r� n�n ya n� s� ra ken di bes te le ri ni içe ren 5
de ka se ti pi ya sa ya su nul du. Se zen Ak su, U�ur

Yü cel, Yal ç�n Men te� ve da ha bir çok ün lü isim le
ça l� �an sa nat ç� n�n ba z� �i ir le rini Edip Ak bay ram,

Has ret Gül te kin ve Onur Ak�n ses len di rdi.  

MODALI sanatç�lar�n kurdu�u Lokomotif Kültür ve Sanat
Derne�i’nin bu y�l 4.sünü düzenledi�i “Burunda Sanat Festivali”,
22 Eylül’de ba�lad�. Saint Joseph Lisesi’nde aç�lan “Moda’n�n

Yüzleri Foto�raf Sergisi” ile ba�layan festival, 23 Eylül Cuma günü
Hac� �ükrü Sokak’ta düzenlenen sokak �enli�iyle devam etti.
Kad�köylülerin yo�un ilgi gösterdi�i �enlikte, Modal� ressamlar
çocuklarla resimler yapt�, duvarlar boyand�, müzik gruplar�n�n
söyledi�i �ark�lar e�li�inde danslar edildi. Cümbü� Cemaat

grubunun söyledi�i Türkçe ve Rumca �stanbul türküleri,
Modal�lar�n co�kusunu doru�a ç�kard�.  �enlikte, Çocuk Esirgeme

Kurumu’na ba���lanmak üzere ikinci el ürünler de sat�ld�. 

CÜMBÜŞ

Sokak şenliğinde 

Cümbü� Cemaat
Grubu festivalde

co�turdu...

Foto�raflar: Arzu ��GÜZAR
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Kozyata�� Kültür Merkezi’nde
görülebilir. 
www.kkm.gen.tr
� Perihan Gündo�du ‘Ba�langıç’
Resim Sergisi
Perihan Gündo�du’nun pastel
çal��malar�nda konu olarak klasik
arabalar�n d���na ç�kmad���, ya�l�boya
çal��malar�nda farkl� konular i�lemeyi
tercih etti�i ilk ki�isel sergisi, 1-11 Ekim
tarihleri aras�nda Caddebostan Kültür
Merkezi’nde izlenilebilir.
www.ckm.gen.tr

� T�YATRO
� Ma�ara Adamı
Guiness Rekorlar Kitab�’na
‘Broadway’de en uzun gösteri yapan
tek ki�ilik oyun’ olarak giren bu komedi
fenomeni 35 ülkede 17 dilde 10
milyondan fazla insana ula�t�.
Rob Becker’in dünyay� kahkahalara
bo�an tek ki�ilik komedisi ‘kad�nlarla
erkekleri bu kadar farkl� k�lan nedir?’
sorusuna cevap ar�yor. �evket Çoruh,
her iki cinsiyetin konu�ma
biçimlerinden al��veri� al��kanl�klar�na
dek farkl�l�klar�n�, 200 bin y�l
öncesindeki kayna��na uzanarak gözler
önüne seriyor. Tek ki�ilik gösteri
“Ma�ara Adam�”, 6 Ekim Per�embe
günü saat 20.30’da Kad�köy Belediyesi
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde. 
www.kkm.gen.tr
� Mah�er-i Cümbü�
Türkiye’de ilk defa sergiledi�i tiyatro
sporu gösterileri ile seyirci–oyuncu
ili�kisini farkl� bir biçimde ele alan
Mah�er-i Cümbü� grubu yeni
gösterileriyle Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde! Tamamen do�açlama ve
interaktif gösterileriyle ilgi toplayan

Mah�er-i Cümbü�,  4 Ekim Sal� günü
saat 20.30’da sizleri bekliyor. 
www.kkm.gen.tr
� Vah�i Batı
Tiyatro Bayku�, bu sezon Sam
Shepard’�n “Vah�i Bat�” oyununu
sahneye ta��yor. Levent Suner’in
yönetti�i oyunda; Burak Sergen, Kerem
Atabeyo�lu, Levent Ulukut ve Tülin Oral
rol al�yor. Vah�i Bat�, 5 Ekim Çar�amba
ak�am� saat 20.30’da Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde izlenebilir.
www.kkm.gen.tr
� Bavul
Sam Bobrick’in yazd���, Ekin Tunçay
Turan’�n dilimize çevirdi�i ve Bora
Severcan’�n Türkiye’ye uyarlad���
“Baggage-Bavul” adl� oyun; çe�itli
olaylar yüzünden ya�amdan kopmu�
bir grup yeti�kinin hayata ba�lanma
çabalar�n�, gittikçe a��rla�an “bir bavul
dolusu dertten” kurtulma u�ra�lar�n�
komik bir dille anlat�yor. Volkan
Severcan, Melda Gür, Nuri Göka�an ve
Ay�en Gruda’n�n rolleri payla�t���
Bavul, 6 Ekim Per�embe günü saat
20.30’da Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde
izlenebilir.
www.ckm.gen.tr

� 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�”,
Nâz�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

� KONSER
� Taylan Erler Jazz Quartet
Kad�köy Belediyesi Kozyata�� Kültür
Merkezi, sezonu Taylan Erler Jazz
Quartet’�n konseriyle aç�yor. 1 Ekim
Cumartesi günü saat 20.00’de
ba�layacak olan konserin ücretsiz
oldu�unu belirtelim. Taylan Erler Jazz
Quartet, vokal ve trompette Taylan
Erler, davulda Mehmet Yüzgeç,
piyanoda Ayhan Yava�, ba�ta Cüneyt
Saka, trombonda Didem Y�lmaz ile
ragtime, swing, blues ve New Orleans
stilini günümüze ta��yor.
www.kkm.gen.tr
� Aysun & Ali Kocatepe �iirler �arkı
Söyler
Yunus Emre’den Â��k Veysel’e, Naz�m
Hikmet’ten Sabahattin Ali’ye, Ümit
Ya�ar’dan Bülent Ecevit’e �iirleri
bestelenmi� dillerde dola�an �ark�lar�n�

Aysun&Ali Kocatepe çifti seslendirecek.
Sezonun Caddebostan Kültür
Merkezi’ndeki ilk konseri ücretsiz ve
tüm Kad�köylülere aç�k. “�iirler �ark�
Söyler” konseri 1 Ekim Cumartesi saat
21.00’de Kad�köy Belediyesi CKM’de. 
www.ckm.gen.tr
� Paganini 24 Kapris
Kad�köy Belediyesi Süreyya Operas�,

sezonunu efsanevi viyolonist Niccolo
Paganini'nin 24 Kapris'inin tamam�n�n
seslendirilece�i bir keman �öleni ile
aç�yor. '2011 Donizetti Ödülleri Y�l�n
Yayl� Çalg�lar Yorumcusu' sahibi de�erli
keman sanatç�m�z Atilla Aldemir ile
Japon as�ll� piyanist Etsuko Miyakoda
bu konser için Viyana'dan gelecekler.
"Ruhunu �eytana satan kemanc�"
olarak an�lan Paganini'nin bu
bestesinin, romantizm ekolünün
simgelerinden Robert Schumann'�n
piyano düzenlemesi ile seslendirilece�i
konserde, yirmi dört Kapris'ten her biri
dinleyici için bir yolculuk olacak. Oda
Müzi�i Konseri, 3 Ekim Pazartesi
ak�am� saat 20.00’de Süreyya’da. 
www.sureyyaoperasi.org 

� SÖYLE��
� Aret Vartanyan Söyle�i ve �mza
Günü
“Bin Yüz Bir �nsan”, Bir bedende kaç

ki�i ya��yoruz? sorusuyla dinleyenlerini
kar��l�yor. Ya�ama, varolu�umuza,
günlük hayata, a�ka cesur yakla��mlar
getiren Bin Yüz Bir �nsan, her gün
büründü�ümüz onlarca rolün
zihnimizde, ruhumuzda ve
bedenimizdeki yans�malar�n� bir hikâye
kurgusunda anlat�rken, dünyay�
alg�lama �eklimizi ve kendimizi
ke�federek, de�i�tirerek neler
yapabilece�imizi gözler önüne seriyor.
Aret Vartanyan, okurlar�yla bulu�arak 2
Ekim Pazar günü saat 15.00’te
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde
kitaplar�n� imzalayacak. 
www.kkm.gen.tr

� ATÖLYE
� Okuma Atölyesi
Prof. Dr. A. Didem Uslu yönetimindeki
Okuma Atölyesi, bu sezon da
Caddebostan Kültür Merkezi’nde
devam edecek. Atölye, iki haftada bir
Sal� günleri 11.00’de, Pazar günleri
13.00’te edebiyat kitaplar�n�n önceden
okunup kütüphanede üzerinde sohbet
edilece�i bir kültür etkinli�i. Okuma
Atölyesi’nde bu ay incelenecek

kitaplar:
4 Ekim 2011 Sal� Homeros, �lyada
9 Ekim 2011 Pazar William
Shakespeare, Size Nas�l Geliyorsa
18 Ekim 2011 Sal� Mevlana, Mesnevi
23 Ekim 2011 Pazar Ahmet Mithat
Efendi, Gürcü K�z� Yahut �ntikam

� 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 ve 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. Atölye boyunca kavramsal
e�itimlerin yan� s�ra 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.

� 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 birarada
anlat�l�yor. 15 ile 115 ya� aras�ndaki
herkesin kat�labilece�i seminerler her
Cumartesi günü saat 10.00- 12.30
aras�nda ve 3 ay sürüyor.
www.istanbuloyuncakmuzesi.co

� ÇOCUK
� Maltepe Park’ta ücretsiz tiyatro
ECE Türkiye Proje Yönetim
A.�.taraf�ndan yönetilen CarrefourSA
Maltepe Park Al��veri� Merkezi’nde 1
ve 22 Ekim günleri ile 12 ve 26 Kas�m
günlerinde çocuklar için e�lence
demek. Uygur Çocuk Tiyatrosu’nun
haz�rlad��� ‘’Bu Dünya Hepimizin’’ ve
‘’�yilik a�ac�’’ oyunlar� belirtilen
tarihlerde CarrefourSA Maltepe Park
Al��veri� Merkezinde ücretsiz
sahnelenecek. Saat 16.00’da
ba�layacak ücretsiz gösterilere bütün
ziyaretçiler davetli. 
� Küçük Balık Bambam
Tiyatro Mie’nin bir di�er oyunu “Küçük
Bal�k Bambam” ise 2 Ekim Pazar günü
saat 12.00’de sahnelenecek. Kozyata��
Kültür Merkezi’ndeki oyunun konusu
�öyle: Sevimli yard�m sever minik
Bambam’�n okul ça�� gelmi�tir ve bir
deniz okuluna ba�lar. Okulda
arkada�lar�yla insanlar�n denize att�klar�
at�klarla, büyük bal�klarla kar��la��r,
çevre kirlili�inin zararlar�n� ö�renir. 
www.kkm.gen.tr

KA DI KÖY’DEN
� SERG�
� Bedri Rahmi Eyübo�lu 100. Yıl
Sergisi
21 Eylül 1975’te 64 ya��nda bu
dünyaya veda eden Bedri Rahmi
Eyübo�lu, bu y�l 100 ya��nda. 20.
yüzy�lda Anadolu’dan geçmi� bir
kültür ve sanat adam�. Bedri Rahmi
Eyübo�lu, do�umunun yüzüncü
y�l�nda, eserleri, �iirleri ve dünyan�n
dört bir yan�na b�rakt��� izlerle
yeniden canlan�yor. Bedri
Rahmi’nin figüratif, soyut resim,
desen, seramik ve objelerinden
olu�an bir seçkinin yer alaca��
sergide özel ya�am�ndan kesitler
de sanatseverlere bir ilk olarak
sunulacak.
Bedri Rahmi Eyübo�lu 100. Y�l
Sergisi, 4 Ekim-4 Kas�m aras�nda
Kad�köy Belediyesi Caddebostan
Kültür Merkezi’nde. Kaç�rmay�n!
www.ckm.gen.tr
� Ö�rencilerinden Bedri Rahmi
Eyübo�lu Sergisi
Ürün Sanat Galerisi'nde 21 Eylül-
14 Ekim tarihleri aras�nda Bedri
Rahmi Eyübo�lu Portreleri sergisi
izlenebilir. Sergide ustan�n
atölyesinden yeti�en be�
sanatç�n�n Bedri Rahmi portreleri
ve ustan�n imzas�n� ta��yan
otoportreleri yer alacak.
www.urunart.com
� Gör Beni
Ülkü Karaömero�lullar�’n�n ya�ama
bak���n�n ipuçlar�n� veren portreleri,
2-14 Ekim günleri aras�nda

30 EYLÜL - 6 EK�M 2011SANATKÜLTÜR 7
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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

Bedri Rahmi’nin Morhan isimli sonra resmi

Ali&Aysun 
Kocatepe

Bedri Rahmi
Eyübo�lu

Küçük Balık Bambam
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● Haber: Semra ÇELEB�
● Foto�raflar: Sinem TEZER

Ka d� köy’de sa na ta hiç bir za man nok ta kon maz,
b� ra k�n nok ta y�, vir gü le bi le ge rek du yul -
maz. Hep sü re gi den bir et kin lik ler di zi si

var d�r bu kent te. �s tan bul’un tek ope ra bi na s� -
na, 5’i Be le di ye’nin on lar ca kül tür sa nat
mer ke zi ne, iri li ufak l� sa nat ga le ri le ri ne sa -
hip bu kent, “kül tür sa na t�n mer ke zi” ol ma
id di as� n� bu se zon da da sür dü rü yor. 

Ekim ay� ge lin ce, sa nat mer kez le ri
hum ma l� bir ça l�� ma n�n ar d�n dan ye ni bir
dö ne me mer ha ba der. Biz de Ga ze te Ka d� -
köy ola rak Ka d� köy Be le di ye si’nin bün ye -
sin de fa ali yet gös te ren ve Ka d� köy’ün sa nat
nab z� n� tu tan sa nat mer kez le ri ne ye ni se zo na
na s�l ha z�r lan d�k la r� n� ve bu k�� bi zi han gi et -
kin lik le rin bek le di �i ni sor duk. Al d� �� m�z ce vap -
lar dan an la d�k ki, Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi,

sa nat ga le ri le riy le; Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi,
bol al k�� l� ti yat ro la r�y la; Ha lis Kurt ça Kül tür
Mer ke zi ço cuk lar için fark l� gös te ri le riy le;
Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi �a ir, ozan ve
ya zar la r� unut tur ma yan özel ge ce le riy le;
Muh tar Öz ka ya Halk Kü tüp ha ne si, ya zar
bu lu� ma la r�y la bu se zo na da dam ga s� n� vu -
ra cak. 

■ ‘CKM M�L YON LAR LA
BU LU� TU’

Bü yük sa lo nu ve iki kü çük sa lo nuy la haf -
ta n�n 7 gü nü tam ka pa si te ça l� �an Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi, Ka d� köy lü le rin en çok zi ya -
ret et ti �i me kân lar dan. 2010-2011 se zo nun da
üç sa lon ve iki fu aye de 9 ay bo yun ca top lam 779 et kin -
lik ger çek le� ti re rek, mil yo nu bu lan zi ya ret çi sa y� s� na
ula� t�k la r� n� be lir ten CKM Ge nel Sa nat Yö net me ni Yü -
cel Can ya ran, bu se zon dan da çok umut lu: “Bu se -
zon da yi ne, Türk Ti yat ro su’nun ön cü ve us ta
isim le ri ni a��r la ya cak olan sah ne miz de yep ye -
ni oyun lar sah ne le ne cek. Bir bi rin den gü zel
kon ser le ri miz, re si tal le ri miz de vam ede cek.
Pek çok ser gi ile re sim ve fo to� raf se ver le re
gü zel ça l�� ma lar sun ma y� he def li yo ruz.
Hal k� m� z�n il gi si ni çe ke ce �i ne inan d� �� m�z
söy le �i le ri mi ze kal d� �� m�z yer den de vam
edi yor ola ca ��z.”

■ AÇI LI� BED R� RAH M�
SER G� S�Y LE

3 y�l d�r et kin lik le ri ne ara l�k s�z de vam
eden CKM Sa nat Kü tüp ha ne si, bu gü ne ka dar
Tür ki ye’nin ön de ge len bir çok is mi ni, dü zen le -

di �i söy le �i ler ara c� l� ��y la Ka d� köy lü -
ler’le bu lu� tur du. Gör sel Sa nat lar Yö net -
me ni Se def Nar ç�n bu se zon da da birta -
k�m ye ni lik ler le sa nat sev ler le ri CKM’de
a��r la ma ya de vam ede cek le ri ni söy lü yor.
Nar ç�n ye ni se zo na ili� kin �u bil gi le ri ve -
ri yor: “CKM Sa nat Kü tüp ha ne si, ye ni se -
zo na 8 Ekim’de ya zar Naz l� Eray söy le �i
ve im za s� ile ba� l� yor. CKM Sa nat Ga le -
ri si de se zon aç� l� �� n� Bed ri Rah mi Eyü -
bo� lu 100. Y�l ser gi si ile ya p� yor. Ser gi -
nin en önem li özel li �i Eyü bo� lu ile il gi li
aç� lan en ge ni� kap sam l� ikin ci ser gi
(Tür ki ye �� Sa nat Ki be le Sa nat Ga le ri -
si’nden son ra) ol ma s� ve hiç ser gi len me -
mi� 30 ese rin ser gi le ne cek ol ma s�. 7-18
Ka s�m’da ‘10 Ka s�m Yas Gü nü Ser gi si’

ola cak. Ya p� Kre di Sa nat i� bir li �i ile dü zen le nen
bu özel ser gi de Ata türk’ün na a�� n�n Dol ma bah -
çe Sa ra y�’ndan ta ��n ma s� s� ra s�n da çe ki len ve

hiç bir yer de ya y�n lan ma yan fo to� raf la r�
yer al� yor. CKM’nin bü yük sa lo nun -

da dün ya ça p�n da ün lü sa nat ç� la -
r� m�z, oyun cu la r� m�z, ya zar la r� -
m�z, ga ze te ci le ri miz se ven le -
riy le bu lu �a cak. Bu kap sam da
ilk ola rak Ka s�m ay�n da ya -
zar Tu na Ki re mit çi, Ka d� köy -
lü ler’le bi ra ra ya ge le cek.  Ara -
l�k ay�n da Zül fü Li va ne li son
ki ta b� ‘Se re nad’ ile okur la r�y la
bu lu �a cak. CKM’nin Ara l�k ay�n da -

ki bir di �er ün lü ko nu �u da ya zar Elif �a fak
ola cak. �a fak, son ki ta b� �s ken der’i oku yu cu -

la r� na an la ta cak.”
■ KKM �K�N C� SE ZO NU NA

BA� LI YOR
�lk se zo nun da, se vi len ti yat ro oyun la r�, kon ser, ba le

ve dans gös te ri le ri nin ya n� s� ra, ulus la ra ra s� folk lor ve
kuk la fes ti val le ri gi bi et kin lik le re de ev sa hip li �i
ya pan Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi, ikin ci se zo -
nu na da yo �un bir prog ram la gi ri yor. 1
Ekim’de Tay lan Er ler Jazz Qu ar tet’�n ne �e
do lu ri tim le riy le ye ni se zo na mer ha ba di -
yen KKM’nin Sa nat Ko or di na tö rü Ezgi
Bal�kç�, bu y�l ki prog ram da öne ç� kan et -
kin lik le ri �öy le an la t� yor: 

“Gö nül Ül kü ve Ga zan fer Öz can Sah -
ne si bu se zon da da; Hal dun Dor men, Y�l d�z
Ken ter, Müj dat Ge zen,  Ali Poy ra zo� lu, Nil -
gün Bel gün, Fer han �en soy, Cem Dav ran, Ce -
mal Hü nal, Er kan Can, Me te Ho ro zo� lu, De niz

Ça k�r, Do lu nay Soy sert, Yet kin Di kin ci ler ve Gü -
nay Ka ra ca o� lu gi bi bir çok us ta ve genç sa nat -

ç� n�n ye ni oyun la r�y la renk le ne cek. Sos yal
pro je le re ver di �i miz des tek le rin ya n� s� ra
ge çen se zon da ol du �u gi bi Ulus la ra ra s�
Kuk la Fes ti va li, ço cuk �en li �i ve kar ne
�en li �iy le mi nik le ri miz se vi ne cek. Ay r� ca
Kla sik Ba t� Mü zi �i kon ser le ri de ye ni lik -
le ri miz ara s�n da. Can da� Or kes tra s�’n�n
Ga la Kon se ri, Ekim ay�n da ilk kez din le yi -

ci siy le bu lu �a cak. �s tan bul Dev let Türk
Mü zi �i Top lu lu �u’nun üc ret siz ola rak ses -

len dir di �i “Cum hu ri yet kon se ri ni” Ka s�m
ay�n da Ata türk’ün Sev di �i �ar k� lar Kon se ri”
ta kip ede cek. Ara l�k ay�n da “Ar ya Ge ce si” ve

“Ye ni Y�l Kon se ri” gi bi sür priz do lu kon ser ler ve özel
gös te ri ler mü zik se ver le rin be �e ni si ne su nu la cak.”

■ US TA LA RI BA RI� MAN ÇO’DA ANA CA �IZ
Ka d� köy’ün mer ke zin de bu lu nan Ba r�� Man -

ço Kül tür Mer ke zi de yaz ay la r�n da ki ona r�m-
ta di lat i� le ri nin ar d�n dan ye ni se zo na do lu
do lu gi ri yor. BMKM Ge nel Sa nat Yö net -
me ni Cu ma Bo lat, ti yat ro lar haf ta s�n da üc -
ret siz oyun la r�n ola ca �� müj de si ni de ve ri -
yor:  “Kül tür mer ke zi miz bu y�l da ge çen
y�l lar da ol du �u gi bi Türk dü �ün-ya z�n us -
ta la r�, sa nat ya �a m�n da bel lek ler de yer et -
mi� �a ir, ya zar, ozan, mü zis yen ve sa nat -
ç� lar la il gi li ola rak an ma ve et kin lik ler ger -

çek le� ti re cek. Bun lar dan il ki 5 Ekim Çar -
�am ba gü nü Pir Sul tan Ab dal An ma et kin li -

�i ola cak. Ha ri ka Mü zik Top lu lu �u’yla Ata -
türk’ün Sev di �i �ar k� lar kon se ri, 10 Ka s�m’da

ger çek le� ti ri le cek. Bu se zon da sö -
mestr dö ne min de di �er kül tür mer -
kez le ri miz le i� bir li �i içe ri sin de ‘Mi -
nik ler için Sö mestr Ço cuk Oyun la r�
�en li �i’ dü zen le ye ce �iz. Bu çer çe ve -
de de �i �ik ti yat ro top lu luk la r� mi nik -
le re oyun la r� n� ser gi le ye cek. 27 Mart
Dün ya Ti yat ro Gü nü do la y� s�y la
2012- 27 Mart haf ta s�n da her gün bir
oyu nu üc ret siz ola rak se yir ci le ri miz le
bu lu� tu ra ca ��z.”
■ ÇO CUK T� YAT RO LA RIN DA

B�R �LK:
HAF TA �Ç� OYUN LA RI

Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke zi ise
se zo na önem li bir ye ni lik le gi ri yor.
Sa de ce haf ta son la r� oy na nan ço cuk

oyun la r� ye ri ne haf ta içi de sa lo -
nu nu ço cuk la ra aç� yor.

HKKM So rum lu su �rep
Kork maz bu nun bir ilk ol -
du �u na dik kat çe ki yor:
“Tür ki ye ge ne lin de ço -
cuk oyun la r� sa de ce cu -
mar te si ve pa zar gün le ri oy nan d� �� için he -
nüz oku la git me yen, ya r� za man l� okul lar -
da oku yan ö� ren ci ler haf ta içi bir et kin li �e
gi de mi yor. Bu ne den le haf ta içi Çar �am ba

gün le ri 11.00 ve 13.30 se ans la r� na da oyun
koy duk. Ge len te le fon lar da haf ta içi oyun la r� -

n�n ne den ol ma d� �� sü rek li so rul du �u için ti yat -
ro cu lar la gö rü� me ler yap t�k. On lar da bu ko nu -

ya s� cak bak t�k la r� için biz de haf ta içi oyun la r� na Ka -
s�m ay�n da ba� l� yo ruz. Zan ne de rim bu uy gu la ma Tür ki -
ye’de bir ilk ola cak. Uma r�m di �er kül tür mer kez le rin de

de ba� la t� l�r.”
Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke zi’nde ço cuk lar için sa -

de ce ço cuk oyun la r� de �il ay n� za man da Cu mar te si ve
Pa zar gün le ri sa at 12.00’de göl ge oyu nu ve kuk la gös te -
rim le ri de ya p� l� yor.

■ EVE K� TAP SER V� S�
Muh tar Öz ka ya Halk Kü tüp ha ne si bu se zon ün lü

ya zar lar la söy le �i le rin ya n� s� ra ev den ç� ka ma yan has ta
ve en gel li ler için ev le re ki tap ser vi si uy gu la ma s� ba� lat -
t�. Kü tüp ha ne So rum lu su Ja le Kay maz, bu y�l ki et kin lik -
le ri �öy le an la t� yor: “Bu y�l se zo na 8 Ekim'de ta rih çi ve

ya zar Der ya Tul ga’n�n ‘Ka nu ni Sul tan Sü -
ley man’ söy le �i siy le ba� l� yo ruz. Ar d�n dan
23 Ekim'de Ay d�n Boy san, 20 Ka s�m'da
Fa bi o L. Gras si, 27 Ka s�m'da Öner Ya� c�
ko nu �u muz ola cak. Ay r� ca bu y�l eve ba -
��m l�, ya� l�, has ta ve en gel li ler için  eve ki -
tap tes li mi hiz me ti miz ola cak. Ta lep le ri
bek li yo ruz... Geç ti �i miz y�l il ki ni ger çek -
le� tir di �i miz Aç�k Ha va Kü tüp ha ne si  et -
kin li �i nin ise ikin ci si ni ya pa ca ��z.” 

Ka d� köy Be le di ye si’ne ba� l� kül tür
mer kez le ri nin ay l�k prog ram la r� na
www.ka di koy.bel.tr web si te sin den eri -
�e bi lir ve ya prog ram ki tap ç�k la r� n� Be le di -
ye miz gi ri �in de ki da n�� ma ma sa la r�n dan
edi ne bi lir si niz. Ay r� ca haf ta l�k et kin lik le ri
ga ze te mi zin 7. say fa s�n da ki “Kül tür Sa nat
Ajan da s�”ndan ta kip ede bi lir si niz.
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ir sir ke git mi� tim. Gös te ri ya pan hay van la r� iz ler ken
hay ret ler için de kal d�m. Ra kam oku yan, çarp ma ve
böl me nin so nuç la r� n� bi lip, hav la ya rak ifa de eden
kö pek ler var d�. Ku zu gi bi sa kin, her söy le ni le ne
uyan as lan lar, ko ca be den le ri ne hor tum la r� n� ka t�p

dans eden fil ler, uy gun ad�m yü rü yü� le rit mik se yir ala y�
olu� tu ran at lar sir ke ho� bir renk ka t� yor du. �n san iz ler ken,
bun lar ne ma ri fet li, ne be ce rik li hay van lar de mek ten ken -
di ni ala m� yor. As l�n da bi raz dü �ü nün ce ger çek an lam da
be ce rik li ve ma ri fet li olan la r�n gös te ri ya pan hay van lar de -
�il, on la r� ye ti� ti ren, e�i ten ve gös te ri es na s�n da yö ne ten
hay van ter bi ye ci le ri nin ol du �u nu he men an l� yor su nuz.

�n sa no� lu dün ya da mev cut can l� lar ara s�n da en ak�l -
l� ola n� d�r. Her za man ak l�y la hay van la ra hâ kim ol mu� ve
on la r� ken di ya rar la r� do� rul tu sun da kul lan ma y� bil mi� tir.
Ge li� mi� ze kâ ve yö net me ye te ne �i bi zi hay van dan ay� ran
en güç lü ya n� m�z d�r. 

Ça �� m�z da ze kâ ya, ak la ve ba� ka la r� n� ken di ç� kar la r� -
m�z do� rul tu sun da yö net me ye te ne �i ne bü yük önem ve -
ri li yor. Ak�l l� in san lar önem se ni yor, ak l� n� yan s�t t� �� hay van -
lar al k�� la n� yor. �n sa no� lu ak l�y la uza ya ç� ka bi li yor, en uzun
köp rü le ri ku ra bi li yor, bil gi sa yar da ina n�l maz ge li� me ler el -
de ede bi li yor. Fa kat üzü le rek söy le mek ge re kir ki, ay n�
ak�l la ken di ni yö net mek te ay n� de re ce de ba �a r� l� de �il.
Ara d� �� mut lu lu �u bu la m� yor, in san lar ara s�n da sev gi köp -
rü le ri ku ra m� yor, ken di evin de ki ve dün ya da ki kav ga la ra,
sa va� la ra en gel ola m� yor. 

�n san ak l� salt ken di yö ne ti min de de �il çün kü. D� �ar -
dan yük le nen o ka dar çok �ey var ki, ka fa m�z ku ral lar, ko -
�ul lar, yön tem ler, ide al ler, bek len ti ler le dop do lu. Kin ler,
k�s kanç l�k lar, ön yar g� lar, ka l�p lar ya �a m� m�z da en et kin du -
rum da. Ye ni ev le nen bir genç k�z Gü zin Ab la’ya mek tup
yaz m��. Cin sel lik ten kork tu �u nu söy lü yor ve e�i nin en ma -
sum is tek le ri ni cin sel sa p�k l�k gi bi an la t� yor. Çün kü ka pa -
l� or tam da ye ti� mi�, ka fa s�n da cin sel lik le il gi li öy le ta bu lar,
öy le kor ku lar olu� tu rul mu� ki ya �a m�n en lez zet li mey ve -
si ne, in san nes li nin de va m� n� sa� la yan en kut sal bir lik te li -
�i ne eli ni bi le uzat mak tan çe ki ni yor. 

Ak�l ya �a ma da ir al� nan yan l�� ce vap lar la, yan l�� bil gi
ve de ne yim ler le i� gal edil mi� du rum da. Ze kâ in sa n� bel ki
ba �a r� l� ve zen gin ya pa bi li yor, ba� ka in san la r� yö net me ye -
te ne �i ile güç ve re bi li yor fa kat sev gi üret mek te ye ter siz
ka l� yor. �n san d�� dün ya da ki bir çok i�i ak l�y la en iyi bi çim -
de yö ne te bi li yor çö züm bu la bi li yor, ama s� ra iç dün ya s� na
ge lin ce, ak�l onun la ba �a ç� ka m� yor. Ni ce bü yük ve önem li
gö rev le re ula� m�� in san lar la kar �� la �� yor su nuz, seks dün -
ya la r�n da olan lar ga ze te le re yan s� y�n ca ne re dey se i� re ni -
yor su nuz. Bin ler ce in sa n� tit re ten güç lü bir in san gö rü yor -
su nuz, fa kat du yu yor su nuz ki fa re den kor kar m��, örüm ce -
�e ya k�n bi le ola maz m��. Bir çok ba �a r� l� in san dan söz edi -
li yor, he men ar ka s�n dan da en ba sit k�s kanç l�k hi kâ ye le ri
an la t� l� yor. Çok hey bet li spor cu bir ta n� d� ��m var d�. Grip ol -
sa, aya �� bur kul sa, he le pe ri yo dik kan tah lil le rin de kü çük
bir oy na ma ol sa tit rer, “öle ce �im” di ye a� lar d�. Has ta l�k ve
ölüm fo bi si var d�. 

�n sa n�n iç dün ya s� n� çöz mek te, ba� ka in san la r�n iç
dün ya s� n� an la mak ta, ha set le ba �a ç�k mak ta, ya �a m� gü -
zel le� tir mek te, ya �a ma an lam kat mak ta, ya �a ma se vin ci
duy mak ta ak�l çok faz la i�e ya ra m� yor. Mut la ka ya n� na
kal bin ka t�l ma s� ge re ki yor. Ruh sal zen gin lik ol ma dan
mad di zen gin lik ve ak l�n üre tim le ri se vin ci, co� ku yu, mut -
lu lu �u ge tir mi yor.  

Bi ze bu gü ne dek ken di içi miz de ki güç ler ve de �er ler
tam ola rak an la t�l ma d�, ö� re til me di ta n� t�l ma d�. Ak si ne bi -
ze “na çiz ku lu nuz, kö le niz, hiz met kâ r� n�z…” gi bi de �e ri mi -
zi kü çül ten de yim ler ile el, etek öp mek ö� re til di. Biz bi le,
bi ze la y�k ol ma yan bu söz le re ve dav ra n�� la ra inan d�k,
ken di mi zi kü çük ve de �er siz gör me ye ba� la d�k. Oy sa ki
bi zim var l� �� m�z, bi zim ya �a m� m�z, mut lu lu �u muz ve se -
vin ci miz önem siz ola bi lir mi? Ha ya t� m�z, se vin ci miz ve
mut lu lu �u muz bi zim için en önem li �ey dir. Ken di de �er le -
ri mi ze ula� ma m�z, inan ma m�z, ken di mi zi ev re nin bü tün lü -
�ü için de önem li bir par ça ola rak gör me miz ge re kir. O za -
man ev ren de ki zen gin li �in ve yü ce li �in bir par ça s� ola rak
ken di mi zi ger çek de �e ri miz ve bü yük lü �ü müz ile gö rü rüz.
Bü tü nün bir par ça s� ol du �u muz için bü tü ne do� ru bir çe -
kil me his se de riz. Bü tü ne ula� mak in san l� �a, ru hun zen -
gin li �i ne, sev gi ye, be re ke te ve dost lu �a ula� mak de mek -
tir. Ak la ve ak l�n ç� kar he sap la r� na ba� lan mak ise bi zi bü -
tün lük ten ko pa r�r, ben cil li �e do� ru yo la ç� ka r�r.       

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 sun

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: Sa y�n Ne ba hat Va rol Tel: 0216 408 20 20

B
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Ka d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy lü ler ad� na Sa hi bi
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�

Av. Selami ÖZTÜRK

Ya z� �� le ri Yö net me ni
Şule ÖZÇELİK

Ha ber Mer ke zi
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Mustafa SÜRMELİ - Sinem TEZER 

So rum lu Ya z� �� le ri Mü dü rü
Ulaş YILMAZ
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Gör sel Yö net men
Mehmet GÜRDİL
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Endam YER
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Bas k�: �h las Ga ze te ci lik A.� 29 Ekim Cd. No:23
Ye ni bos na-�S TAN BUL    Tel: 0212 - 454 30 00

Ga ze te miz de ya y�n la nan okur mek tup la r�n da 
ya sal so rum lu luk ya z� sa hi bi ne ait tir.

Tel: (0216) 348 70 60 - 336 61 33  
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E-posta:gazetekadikoy@gmail.com
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Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

ÖN CE SEV Gİ �

Yaz aylarında bile sokaklarında, caddelerinde, parklarında ‘doya doya sanat’ izledi�imiz
Kadıköy, kı�a da tüm kültür sanat kurumlarıyla hazır giriyor! Kadıköy Belediyesi’ne ba�lı

sanat merkezleri, tiyatrodan sinemaya, konserlerden, söyle�i ve sergilere, baleden
operaya sanatın 7 rengini barındıran yo�un bir programla sezonu 1 Ekim’de açıyor.

Jale Kaymaz

Yücel Canyaran

Cuma Bolat

�rep Korkmaz

Sedef Narçın

Ezgi Balıkçı

T.C.
KADIKÖY BELED�YE BA�KANLI�I

Yazı ��leri Müdürlü�ü Meclis Bürosu �efli�i

Sayı: M.34.3.KAD.0.10-301-03/1621574
27/09/2011

Konu: Meclis Gündemi

T.C.KADIKÖY �LÇES� BELED�YE BA�KANLI�INDAN
Kad�köy Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 3.  Toplant� Y�l�nda

yapaca�� Ekim Ay� Toplant�lar� 03 Ekim 2011 Pazartesi –  22 Ekim 2011
Cumartesi tarihleri aras�nda yap�lacakt�r.

Ekim Ay� Toplant�lar�n�n ilk birle�imi 03 Ekim 2011 Pazartesi günü, saat
16.30’da Kad�köy Belediyesi Meclis Binas�, Meclis Salonunda
yap�laca��ndan Say�n Meclis Üyelerinin toplant�ya te�riflerini rica ederim. 

Av. Selami ÖZTÜRK
Belediye Ba�kanı

GÜNDEM:
1. Mali Hizmetler Müdürlü�ünün, Kad�köy Belediyesi 2012 Y�l� Bütçesi ve

izleyen iki y�la ait (2013-2014) gelir gider tahminleri ile ilgili teklifi.
2. Mali Hizmetler Müdürlü�ünün, Kad�köy Belediyesi 2012 Y�l� Performans

Program� ile ilgili teklifi.
3. Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 09-14 Ekim 2011 tarihleri aras�nda

Belçika’n�n Ba�kenti Brüksel’de düzenlenecek olan “Open Days” Avrupa
Bölgeler ve �ehirler Haftas�’na kat�l�m ile ilgili teklifi.

4. Fen ��leri Müdürlü�ünün, �lçemiz Merdivenköy Mahallesinde bulunan
Kad�köy Emniyet Müdürlü�ü Binas�n�n bahçe ve kapal� otopark giri�lerin
de bulunan zemin kaplamas�n�n yenilenmesi ile ilgili teklifi. 

5. Fen ��leri Müdürlü�ünün, Y�llara Sari ��ler ile ilgili teklifi. 

Kad�köy Belediye Ba�kanl��� Yaz� ��leri Müdürlü�ü Meclis Bürosu �efli�i
Meclis Binas�  Buket Sokak -Kozyata��/34742 �stanbul  TR t:+90 216 658 00 12 ( Dahili 118 )

E-posta: meclis@kadikoy-bld.gov.tr    Elektronik A�: www. kadikoy.bel.tr

Kadıköy’de
SANAT
sezonu
başlıyor

Kad�köy Belediyesi Süreyya Operas�’nda be�inci sezon, 3 Ekim
Pazartesi günü yap�lacak Oda Müzi�i Konseri ile ba�l�yor.
Viyana’da ya�ayan ve Avrupa konser
salonlar�nda aranan kemanc� Atilla
Aldemir, yine Viyana’dan gelecek
olan Japon as�ll� piyanist Etsuko
Miyakoda ile 2011 Ekim’inin ve
sezonun ilk Pazartesi’nde,
Paganini’nin Kaprisleri’ni
seslendirecek. Süreyya Operas�
Genel Sanat Yönetmeni Murat
Kato�lu “Bu dönem gerçekle�ecek
en önemli etkinliklerden biri de 23
Nisan’da yap�lacak �dil Biret-Suna
Kan konseri. Ayn� �ekilde
heyecanland�r�c� bir di�er etkinlikse Suna
Kan’�n piyanist Cana Gürmen ve genç
viyolonselci Dorukhan Doruk ile olu�turdu�u trio konseri
olacak.” diyerek klasik müzik severlerle heyecan�n� payla��yor. 

SÜREYYA’DA BEŞİNCİ SEZON

Murat Kato�lu

Elif �afak geçen yıl da
CKM’nin konu�u olmu�tu.

BEN ve BÜTÜN
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● Murat MEHMET
AYDIN

Ga zi an tep ye mek kül tü rü -
nün ser gi len di �i, bir bi rin -
den lez zet li tat la r�n zi ya -

ret çi ler le bu lu� tu �u ge le nek sel
“Ga zi an tep Yi ye cek le ri �en li �i”,
Ka d� köy'de dü zen len di.

�s tan bul Ga zi an tep li ler
Der ne �i ta ra f�n dan bu y�l 11. si
dü zen le nen �en li �e çok sa y� da
�s tan bul lu ve �s tan bul’da ya -
�a yan Ga zi an tep li ka t�l d�.
Ka d� köy Be le di ye si’nin
evsa hip li �i yap t� �� �en lik, �s -
tan bul Ga zi an tep li ler Fe de -
ras yon ba� ka n� �nal Ay d� -
no� lu’nun yap t� �� ko nu� -
may la ba� la d�. Et kin li �in
her y�l da ha da gü zel ol du -
�u nu söy le yen Ay d� no� lu,
''Bu ra da hem �eh ri le ri miz le
bir ara da ol mak be ni ger -
çek ten he ye can lan d� r� yor.
11 y�l d�r bi ze des te �i ni esir -
ge me yen ve bu im ka n� sa� la -
yan Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Sa y�n Se la mi Öz türk’e �ah s�m ve
tüm An tep li ler ad� na çok te �ek kür

ede rim” de di. Ba� kan Öz türk de
fark l� bir haf ta so nu ya �a d� �� n�,

bu fark l� l� ��n da Ka d� köy’de
ya �an ma s� n�n ken di si ni ay r� -
ca mut lu et ti �i ni söy le di.
Öz türk, ''Dün ak �am e�i me
bu ra ya ge le ce �i mi söy le -
dim, e�im 10 da ki ka son ra
elin de lis te ile �en lik ten is -
te dik le ri ni yaz d� ve ver di,
lis te ka ba r�k... Ben de �en -
li �i ge zip al�� ve ri� ya pa ca -

��m'' di ye ko nu� tu. �en li �e,
�s tan bul Va li si Hü se yin Av ni

Mut lu, CHP �s tan bul mil let ve -
kil le ri Ka dir Gök men Ö�üt, Sü -

ley man Çe le bi, AKP �s tan bul mil let -
ve ki li Bel ma Sek men Sa t�r, CHP
Ga zi an tep mil let ve ki li Ali Se rin -
da�, �stan bul Ga zi an tep li ler Der -
ne �i Ba� ka n� Ne ca ti Gök su, Ka -
d� köy Kay ma ka m� Ha san Ka ra -
han, Ka d� köy �l çe Em ni yet Mü -
dü rü Ha kan Boy dak ve çok sa y� -
da An tep li i�ada m� ka t�l d�. Se la -
mi çe� me Öz gür lük Par k�'nda ki
�en lik, halkoyun la r� gös te ri si ve
ye rel sa nat ç� la r�n kon se ri ile son
bul du.
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Tarih ve zaman bu topraklarda kaç
medeniyet bar�nd�rd�? Bin y�llar
öncesinde bu topraklarda kimler
vard�? Onlardan neler kald�? Belki bu
sorular tarihçileri ilgilendiriyor gibi
dursa da, geçmi� ve ya�ananlar pek
çok insan�n ilgi alan�na girmi�tir. Ço�u
kimse ya�ad��� bölgede bundan yüz
y�l önce kimlerin ya�ad���n� merak
eder (?). Tarihin ve do�al olarak tarihi
eserlerin çekicili�i ve ihti�am�
bundand�r. Salt ya�anm��l��a duyulan
sayg�. Zaman�n birinde burada
hayatlar var olmu� ve bunlardan
geriye sadece bu eserler kalm��t�r.
Tüm bu kaybolan hayatlara sayg� bu
eserler yoluyla olacakt�r. Tabi bir de
tarihi eserlerin kalmad��� kenarda
kalm�� bölgeleri de dü�ünürsek daha
fakl� dü�ünme alanlar� ç�kar. Zira
büyük kentler d���nda da hayatlar vard�
zaman�nda. Kaç milyon hayat geçti
geçti�imiz ve ya durdu�umuz
herhangi bir yerden?

Tarih ve geçmi� ba�lant�l� bu sayg�
bundan 50-60 y�l öncesinin foto�raflar�
için, biraz farkl� da olsa geçerlidir
san�r�m. Foto�rafta  ya�anm��l�k ve
onun yaratt��� hüzün devreye girer
biraz. Foto�raf bu aç�dan biraz daha
farkl� çarpar insan�. Biliriz ki ayakta
kalan bir an�t yoktur ortada. Y�llar
geçmi� ve o foto�raftakilerden eser
kalmam��t�r belki de. Ya�anm��l��a ve
ya�lanm��l��a sayg� ya�ananlara m�d�r

yoksa ölüme yak�nl��a m�d�r tart���l�r
tabi. Sadece tan�d�klar�n oldu�u bir
foto�raf de�il, tan�nmayan insanlar�n
foto�raflar� da ayn� derecede
etkileyicidir ve zamanla do�ru orant�l�
olarak o resme duyulan hüzünle
kar���k sayg� artar. Foto�raf�n zaman�
ne kadar eskiyse o foto�raftakiler için
zaman�n kumlar� bitmek üzeredir ya da
bitmi�tir çoktan. Bu duruma
fark�ndal�k ne kadar yo�unsa o
foto�raf�n a��rl��� bir o kadar fazla olur.
Ya�anm��l�k ve ya�anmam��l��a kar��
benzer bir hüzün asl�nda ikisinin de
içinde bulundu�u bir ba�ka durum
daha var. Bu hüznü ya�amak için
özellikle �ehirleraras� yolculuklarda
a��rl���n� artt�ran bir bak��tan
bahsetmek gerekiyor. Arac�n
cam�ndan ba�ka bir ya�ama bak���n
verdi�i �a�k�nl���n hakim oldu�u o

anlar. Pencereden geçilen yollardaki
kasabalar ve köylerdeki ya�ama bir
bak��t�r bu. Zaman geçmi� de�ildir ve
ortada bir ya�anmam��l�k durumu
vard�r. Daha do�rusu ya�anamam��l�k.
E�er ki bu tür kasaba ve ya köylerde
daha önce ya�an�lm��sa etkisi daha
yo�un olacakt�r bu pencereden d��
dünyaya bakman�n. O yava�l�k ve
zaman�n a��r ak��� insan�n içine bir
a��rl�k oturtur. Burada da zaman�n
ak���na bir hüzünlü bak�� vard�r. Uzay
zaman süreklili�ine ters bir durum
vard�r sanki. Bekli de buradakilerin 100
y�l ya�ama sebebi budur.  

Bu üç ayr� tarih, foto�raf ve kasaba
hüznünü çok ba�ar�l� �ekilde, her
birinden parçalar bulaca��m�z �ekilde
harmanlayan bir film gösterime girdi.
Bir Zamanlar Anadolu’da. �sim
benzerli�i olan filmlerle, ki en ünlüleri
Bir Zamanlar Amerika’da ve Bir
Zamanlar Bat�’dad�r, pek bir kan ba��
oldu�u söylenemez ama bu filmler ve
bunlar�n isim benzerlerinden anlat�m
ve bahsettikleriyle ayr�l�yor hemen.
Bir kere kar��m�zdaki bir Nuri
Bilge Ceylan filmi.
Bahsetti�imiz kasaba ortam�n�
ve kanl� canl� karakter
olu�turma i�ini yine ustal�kla
yap�yor. Filmin anlatt��� pek
çok durumdan birkaç�yla
ba�layal�m.

Filmin aç�l�� sahnesi kirli
bir cam sahnesiyle ba�l�yor.
Kameran�n oda�� de�i�tikçe
içeride üç ki�inin içki içip
konu�tu�u bir atölyeye bakt���m�z�
anl�yoruz. �çeridekileri sesini
duyamay�p sadece görebiliyoruz. Film
ilk sahneden kirli bir �eylerin ard�ndan
ya�anacaklar� anlataca��n�n mesaj�n�
veriyor. Bulunan atölye unutulmu� ve

görmezden gelinen bölgelerden biridir.
Zira ihtiyac�m�z olmad��� sürece böyle
bir yere u�ramay�z hatta bakmay�z
bile. Hemen ard�ndan karanl�klar
içindeki arabalar�n hareketlerini takip
etmeye ba�l�yoruz. Yollar birbirine
benzemektedir hatta cinayeti i�lemi�
olan kasabal�, yollar�n, a�açlar�n,
tarlalar�n  ve çe�melerin birbirine
benzedi�i bu yollarda gömdü�ü
cesedin yerini hat�rlayamaz. Benzerlik
onu bile �a��rtm��t�r. Benzer yollar,
benzer alanlar içinde bir ölü vard�r ve
onu bulamamaktad�rlar. Asl�nda yeni
bir �ey yoktur. Bu metafor filmin
içindeki karakterler ve ya�ad�klar�yla
paraleldir. Filmdeki karakterlerin de
kendilerine ait ya�amlar� vard�r.
Herkesin kendi ad�na sorunlar� vard�r.
Herkesin bir a�ac�, çe�mesi ve yolu
vard�r fakat farkl� yerdedir.

Bu aray�� içerisinde doktor
dolan�rken bir kayan�n üzerinde
yontulmu� bir insan yüzü görür. �nsan
yüzünü oradakilere sordu�unda
‘buralarda onlardan çok bulunur’
cevab� al�r. Bir mesaj da burada gizli
tabi ki. Filmin ilerleyen bölümleriyle
daha da anlamlanan bu sahnelerde
yaz�n�n ba��nda bahsetti�im o
ya�anm��l�klardan vard�r çünkü. Bu
bölgede hayatlar ya�anm��t�r ve ad�
bile bilinemeden kaybolup gitmi�tir.
Filmin genelinde de bulunan bu mesaj
karakterlerin a�z�ndan aç�k bir �ekilde
de söylenmekte. Karakterler içinde

daha çok üç karakter üzerinde
yo�unla��yoruz. Komiser Naci
(Y�lmaz Erdo�an) sorunlu bir
çocu�u olan bir a�aç, Doktor
Cemal (Muammer Uzuner)
sevgilisinden ayr�lm�� ve
büyük kentten kasabaya
gelmi� bir çe�me, Savc�
Nusret (Taner Birsel) kar�s� ile
sorunlar�n� ve sorunlar�n�n
yava� yava� aç��a kavu�tu�u
bir tarlad�r. Yaln�z, farkl�
yollarda farl� a�açlard�r, farkl�
çe�melerdir, farkl� tarlalard�r.
Birbirlerine ba�l�d�rlar fakat
birbirlerine o kadar uzakt�rlar.
Bu ölüm ara�t�rmas� s�ras�nda
da ortak olduklar� hayatla
vard�r. K�sa bir süre
konaklad�klar� köydeki muhtar
ve onun k�z� uzun süre
ak�llardan ç�kmayacak türden.
Ercan Kesal muhtar
performans�yla ba�rollerden
rol çalmay� beceriyor. K�z�n

lamba ile içeriyi ayd�nlatt���
sahneler çok güzel.

Genelde ba�ar�l� olan görüntü
yönetimi çok iyi bu anlarda.
Köyde kaybolan güzellik
vurgusu da burada yap�l�yor.
Filmin afi�lerinden biri de bu
k�z ve köyüne bak���n�n oldu�u
bir foto�raf� içeriyor.
Gerçekten insan bakmaya

doyam�yor. 
Cesedin bulundu�u andan

sonra Ceylan seyircinin konu içine
fazla gömüldü�ünü dü�ünüyor

olacak ki filmin ritmini dü�ürüp as�l
meselelerini seyircinin dü�ünmesini
sa�lamak istiyor. Otopsi sahneleri
kadavra üzerinden bir metafora daha
yelken aç�yor. Buralarda insanlar
ölüyor bir yerlere gömülüyor ama ölüm
asl�nda göründü�ü gibi de�il daha ac�
dolu. Bo�azdaki kum ve görmezden
gelinmesi metaforu filmin genelinde de
mevcut. Herkes kendi sava��n� veriyor
buralarda ve benzerlikleri oldu�u halde
birbirlerini anlamamazl�ktan geliyorlar. 

Film içinde bulundu�u ve
k�vrand��� varolu�sal ö�eler ve bunlara
yap�lan etkileyici vurgular için bile
sonuna kadar izlenmeyi hak ediyor.
Nuri Bilge Ceylan sinemas�n�n ve Türk
sinema tarihinin gerçek bir yüzak�
filmini görmezden gelenler, burun

k�v�ranlar olacakt�r. Özellikle Amerikan
sinemas�na al��m�� bünyeler için zararl�
olabilen bu anlat�m biçimini sevenler
için tad�ndan yenmez bir halde film. 

Picasso’ya adam�n biri yapt���
resimdekinin insana benzemedi�ini
söylemi�. O da cevap olarak “Bu
insan de�il resim” demi�. Resim ile
foto�raf� kar��la�t�rmay� dü�ünen bu
dü�ük zekâl�lar günümüzde de
mevcut. Hatta bu tarz minimal filmleri
izleyip böyle film mi olur diyen zihniyet
Picasso’ya soru soranla ayn�
zihniyetten geliyor ne yaz�k ki. 

Dü�ünsel ve sanatsal bak�� aç�s�
olmayan, filmde bir iyi adam olsun, bir
kötü adam olsun, az�c�k a�k olsun,
kaç�p kovalamaca ve kötü adam�n
ölümüyle son bulsun diyen
tan�d�klar�n�z varsa uzak durmas�n�
söyleyin.

Gösterdikleri d���nda söyledi�i de
çok olan, kaybolmu� ya�amlara ve
kaybolacaklara yapt��� göndermelerle
dolu bir ba�yap�t izlemek isteyenler
sinema salonlar�ndan mutlu ayr�lacak
buna eminim. Sinema salonundaki 2,5
saat boyunca da nice hayatlar
kaybolacak. Bu yaz� da kaybolacak,
yazan da , okuyan da. Geriye ne
kalacak? Bizden bir yüzy�l sonra
bizden ne kalacak?

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

BiR ZAMANLAR ANADOLU’DA

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

Sonbaharı en güzel
ya�ayaca�ınız bir yer...

Muhte�em manzarasına
doyamayacaksınız...

Anadolukava�ı’nda tarihi kalenin
korudu�u mekân... Yoros

Restaurant... 

Sevgili okuyucular merhaba..
Sonbahar geldi... Güne� art�k

eskisi gibi yak�c� de�il... Hüzünlü
haliyle son s�cakl�klar�n� gönderiyor

dünyam�za.. Ama sonbahar
mevsiminin de ayr� bir güzelli�i

var.. Her mevsimin kendine göre
güzellikleri oldu�u gibi.. �imdi
sonbahar�n tad�n� ç�karmam�z
gerekiyor, bu güne�li günlerle

vedala�mam�za az kald�.. Güzel bir
sonbahar gününde gidilebilecek en

güzel yerlerden biri
Anadolukava��... Bu mevsimde o

kadar güzel ki sizlerle bu hafta
oraya gidelim istedim...
Anadolukava�� Bo�az�n
son iskelesi... Eskiden

askeri bölge
oldu�undan sadece

orada ikamet edenlerin
kimlik göstererek

girebildi�i bir bal�kç�
köyü idi... Sonralar�

serbest giri�e aç�ld�...
Özel araban�zla

gidebildi�iniz gibi toplu
ta��ma araçlar�yla da

ula��labilir yerlerden bir
oldu.. Ama hâlâ sit alan�

dahilinde oldu�u için
yemye�il kalm�� arkas�

orman önü deniz �ip�irin
bir yerle�im yeri..

Deniz k�y�s�nda s�ra s�ra dizilmi� bal�kç�
restaurandlar�n�n yan�nda ayaküstü bal�k ekmek,
midye tava, kalamar da yiyebilece�iniz büfeler de
hizmet vermekte... Küçücük bir meydan�, darac�k
sokaklar�, hediyelik e�yalar satan dükkânlar�yla

turistlerin gözbebe�i yerlerimizden... ��te bu bal�kç�
köyünün tepesinde Bizansl�lar taraf�ndan yap�lm��,

1300 y�l�nda Cenevizlilerin elinden al�nan Yoros
kalesi tüm ha�metiyle Karadenizden bo�aza giren

tüm gemileri gözlüyor, tekneleriyle Karadenize
bal��a aç�lan teknelere göz kulak oluyor.. Kaleye

ç�kmak epey yorucu devaml� yoku� ç�k�yorsunuz..
Kaleyi dola�t�ktan sonra bir yorgunluk molas�
vermek istedi�inizde... Hemen kalenin dibinde
Yoros Cafe Restaurant size ho�geldiniz diyor...
Bulundu�u arazinin konumuna uyarak set set

bahçelerden olu�an bu mekân, do�al ortam� hiç

bozmadan, sanki bin y�ld�r
oradaym�� gibi tüm sakinli�iyle
sizi içine çekiyor adeta.. Sanki

Bo�az�n mavi sular�na
dü�ecekmi�siniz gibi sanki kar��
k�y�daki Garipçe köyünü elinizle

yakalay�verecekmi�siniz gibi
geliyor... Karadeniz’in uçsuz

bucaks�z mavili�i sizi içine al�yor
adeta... Büyülü bir yer buras�..
Di�er tarafa bakt���n�zda ye�ilin
her tonunu bar�nd�ran yemye�il
yamaçlar.. Do�an�n koynunda

kayboluyorsunuz..
Yoros Restaurant’� i�letenler
Anadolukava��’n�n do�ma
büyüme yerlisi.. �skelenin

yan�ndaki YOSUN restaurant�n
da sahipleri.. ��lerinin ustalar�

sizin anlayaca��n�z.
Anadolukava��’na gidip de
Yosun’da bal�k yemeyen

yoktur... Bence Yoros
Restaurant� hizmete

açmakla çok iyi
etmi�ler... Bu

manzarada bir saat
kal�p bir çay içmek
bile ömre bedel...

Tabii ki bal�k ve deniz
ürünleri...Tabii ki
kusursuz servis...

Dileyene et ve tavuk
da bulunuyor... Ama

illa ki bal�k.... Haftan�n
her günü zengin

kahvalt� da
veriliyormu�.. Burada
kahvallt� etmenin keyfi
de kimbilir nas�l olur...
Ku� sesleri aras�nda

e�siz manzara...
Harika olur diye dü�ünüyorum... Fiyatlar çok

makul... Araban�z� park edecek yerleri de mevcut...
Genç i�letmeci Osman Bey çekirdekten yeti�mi�,

i�inin ustas� olmu�... Bize yemekten sonra dal�ndan
incir toplay�p getirirken “Çocuk alanlar� da

haz�rlad�k” diyor..." Aileler rahat yemeklerini
yiyebilsinler diye..." Asl�nda geni� k�rl�k arazi

içindeki çocuklar ko�u�tururken öylesine mutlular
ki.. Hiç ekstra bir �eye gerek bile yok... Haydi

ya�murlar ba�lamadan kendinize bir iyilik yap�n....
Bu �ahane manzaray� seyrederken Bo�az havas�n�
da ci�erlerinize depo edin.. Gerçi k���n da buran�n
ayr� bir güzelli�i vard�r.. Camekanl� �ömineli �ip�irin
kapal� solonu k��� sab�rs�zl�kla bekliyor bizleri mutlu
etmek için.. Kavac�k’tan Beykoz yoluna sahilden
devam edilerek, Beykoz çay�r�ndan sola sap�l�r.
Anadolukava�� tabelas� takip edilerek kolayl�kla
ula��labilirsiniz... Evet güzel, de�i�ik bir gün sizi
bekliyor... Bu sizin hakk�n�z... Sevgiyle kal�n�z...

Tel.: 0216 320 20 56 / 320 21 48
0533 696 82 39

Adres: Feneryolu Cad. Yoros Kalesi yan�
ANADOLUKAVA�I

Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

Tarihi kalenin koruduğu bir mekan

Antep yemekleri
KADIKÖY’DE

Yoros
Restaurant

Yoros
Restaurant

Yoros
Restaurant

Yoros
Restaurant

Yoros
Restaurant

Yoros
Restaurant
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● Mustafa SÜRMEL�

Son se çim ler de oy çok lu �u ile
Ulus larara s� Li ons Der nek le ri
118-Y �s tan bul Ana do lu Ya ka s�

Yö ne tim Çev re si Fe de ras yo nu’nun
ba� kan l� �� na se çi len i� ka d� n� Le man
Ta� k�n, 20'li ya� lar dan be ri için de yer
al d� �� or ga ni zas yo nun üst dü zey yö ne -
ti mi ne se çil me si hak k�n da ki duy gu la r� -
n� Ga ze te Ka d� köy’e an lat t�. �� ve ai le
ya �a m� n�n ya n� s� ra gö nül lü lük fa ali yet -
le rin de de y�l lar ca yer alan Le man Ta� -
k�n, her ke sin gü cü yet ti �in ce gö nül lü
ça l�� ma la ra ka t� la rak top lu ma fay da l�
ol mak için ça l�� ma s� ge rek ti �i ne inan -
d� �� n�, bu amaç la çok genç ya� lar dan
bu ya na gö nül lü ça l�� ma lar da yer al d� �� n� söy lüyor.
Ba� kan Le man Ta� k�n, e�i i�a da m� �ük rü Ta� k�n ve
Ulus la ra ra s� Ti ca ret ve �� let me ci lik yük se kö� re ni mi
gö ren o�ul la r� Ba ran ile bir lik te sür dür dük le ri mut lu
ai le ya �am la r�n da gö nül lü lük fa ali yet le ri ne de önem -
li za man ay�r�yorlar. 

■ EN GENÇ FEDERASYON BA�KANI
47 ya ��n da olup, Li ons kap sa m�n da ki en genç

fe de ras yon ba� ka n� ol ma un va n� na sa hip olan
Le man Ta� k�n, bir y�l bo yun ca gö rev ya pa cak.
“20 y�l d�r bu or ga ni zas yon için de yer al d�m. Da -
ha ön ce fe de ras yo nun ba �� na geç mek ak l�m da
yok tu. Bu or ga ni zas yo na et ra f�m da ki le re hiz met
et mek için gir dim. Bü yük bir or ga ni zas yon da kü -
çük güç le ri top la ya rak bü yük i� ler ya p� yo ruz.
Ben hiç bir za man tek ba �� ma okul ya pa maz d�m
bel ki ama �im di biz hep bir lik te pro je ler ya p� yo -

ruz. Bü yük bir okul ya p� yo ruz” di yen Ta� k�n, ka -
d�n bir yö ne ti ci ol ma n�n gü zel bir duy gu ol du �u -
nu pay la �� yor. Li ons ça t� s� al t�n da hem gö nül lü
ça l�� ma la ra ka t�l d� �� n� hem de y�l lar ca ken di ni
ye ti� tir di �i ni, bu nun da li der lik an la m�n da ken di -
ni ge li� tir me si ne önem li kat k� la r� ol du �u nu vur -
gu la yan Ta� k�n, “Ba sa mak la r� ç� ka rak gel di �i -
miz için fe de ras yon için de al d� ��n gö rev ler de za -
ten li der lik gö re vi ni ge li� ti ri yor sun ve ö� re ni yor -
sun. Li de rin söy le ye cek le ri çok önem li dir ke za
her kes si zin söy le ye cek le ri ni ze gö re ça l�� ma la r� -
n� yü rü tü yor. Prog ra m�m, he def le rim bel li. Be -
nim için çok önem li olan, bu prog ram da be lirt ti -
�im he def le re 30 Ha zi ran’a ka dar ula� mak. Tür -
ki ye ge ne lin de 6 ta ne fe de ras yon ba� ka n� var. �s -
tan bul’da ki üç yö ne tim çev re si ola rak Alz he imer
pro je si ni al d�k. Bi linç  olu� tur mak için Alz he -

imer e�i ti mi ha z�r l� yo ruz. Ka -
d�n la ra e�i tim ve re ce �i miz ve
on la ra mes lek ka zan d� ra ca �� -
m�z bir pro je miz de var” di ye
ko nu� tu.
■ D� �ER LE R� OL MA DAN

OR KES TRA �E F�
B�R H�Ç T�R

Le man Ta� k�n’�n ge rek i�
ge rek se Li ons ça t� s� al t�n da ki
yo�un bir çal��ma program� var.
Di le yen ler se çi me ha z�r l�k için
ha z�r la d� �� ki tap ç�k tan ken di si
hak k�n da tüm bil gi le ri ö� re ne -
bi lir ler. E�i tim den sa� l� �a ve
sos yal ya �a ma kadar pek çok
projede yer alan Ta�k�n,  her �e -

yi dev let ten bek le me mek ge rek ti �i ni,
yurt ta� lar ola rak bi rey le rin ken di le ri ne
ve top lu ma kar �� olan so rum lu luk la r� n�
bil me si ge rek ti �i ni belirtiyor. “Biz sev -
giy le bu i�i ya p� yo ruz. Bu i�in için de bü -
yü yo ruz” diyen Leman Ta�k�n, sözlerini
�öyle sürdürdü:

“Be ni bu ra ya çe ken un sur, tek ba �� -
ma ya pa ma d� ��m hiz met le ri bu ra da bir lik te yap -
mak t�. Dep rem za ma n�n da Göl cük’te kam yo ne -
tin üs tün de in san la ra su da ��t t�m. Hiz met et me yi,
Li on ol ma y� ora da ya �a d�m. Tek ba �� ma ol say -
d�m bu ka dar in sa na ula �a maz d�m, hiz met ve re -
mez dim. ‘Uzak tan sey ret me yin ka t� l�n’ di yo rum.
Ye ni ka t� lan üye le ri mi ze de ‘Sa de ce ay dan aya
top lan t� la ra gel me yin, hiz me tin içi ne gi rin’ di yo -
rum. Hiz met et menin fark l� ve çok özel bir duy -

gu oldu�una inan�yorum. Biz ço cuk la ra burs da
ve ri yo ruz. Burs lu ço cuk la r� m� z�n mes lek seç me -
le rin de on la ra e�i tim ve ri yo ruz. De vam l� ya n� -
m�z da lar. On la ra sa de ce mad di de �il, ma ne vi
des tek de sa� l� yo ruz. Ken di ço cuk la r� m�z na s�l sa
on la ra da öy le dav ra n� yo ruz. Be ni bir or kes tra �e -
fi ola rak dü �ü nün, or kes tra n�n ele man la r� da di -
�er ar ka da� la r�m. Ben sa de ce on la r�n or tak ha re -
ket et me le ri ni sa� l� yo rum.”

SO RU: �ük ran Ha -
n�m mer ha ba

Siz den önem li bir ko -
nu da yar d�m ri ca edi yo -
rum. Opel ba yi sin den s� -
f�r bir ara ba al d�m. Ya da
ben öy le ol du �u nu zan -
net tim! Zi ra ara c� y� ka -
ma ya gö tür dü �üm de,
araç ta göz le gö rül me ye -
cek ka dar cid di ezil me ler
ol du �u nu söy le di ler. Bu -
nun üze ri ne tek rar
Opel'e gi de rek, bu ma -
�du ri ye ti mi an lat t�m. An -
cak al d� ��m ce vap ma -
ale sef �u ol du; “Araç lar yurt  d� -
��n dan gel di �i için bu gi bi �ey ler -
le kar �� la �a bi li ni yor. Bun da abar -
t� la cak bir  �ey yok. Va kum la çe -
ke riz. Hiç ol ma d� ya� l� çe kiç le dü -
zel ti riz”...

Bu du rum da be nim ara c�m,
bo ya ve çe kiç dar be le ri ala ca ��
için, 2. el araç ko nu mu na dü �e -
cek. Ne yap mam ge re ki yor?

Say g� la r�m la
Cebrail KA ÇIK
YA NIT: De �er li tü ke ti ci ler,
Ara ba sa t�n al ma dan ön ce

mut la ka tek nik bir in ce le me den
ge çir ti niz, zi ra son za man lar da
tü ke ti ci ler al d�k la r� s� f�r ara ba lar da
Cebrail Bey'in kar �� la� t� �� so ru -
nu s�k l�k la ya �a d�k la r� na ili� kin
�i kâ yet ler art m�� du rum da. Bu
ne den le ara ba n�n sa� lam olup
ol ma d� �� n� kon trol et tir me den

al ma ma n� z� öne ri yo ruz.
Cebrail Bey'in �i kâ -

ye ti ne ge lin ce ön ce lik -
le ara ba y� sa t�n al d� ��
sa t� c� ve OPEL ana ba -
yi ine ih tar na me gön de -
re rek ara ba n�n ay�p l�
ol du �u nu, bu ne den le
ay�p s�z mis liy le de �i� ti -
ril me si ni ve ya pa ra ia -
de si ya p�l ma s� n� ta lep
et me li dir. (Bu ih ta r� no -
ter den ve ya der ne �i -
miz den çe ke bi lir.) Sa t� -
c� ta le be uy ma d� �� tak -
dir de  �l Tü ke ti ci So run -

la r� Ha kem He ye ti ne �i kâ yet ede -
rek ara ba n�n ha sa r� n� tes pit et tir -
me si müm kün ola cak t�r. Ha kem
he ye ti ka ra r� ve ril dik ten ve sa t� c� -
ya teb li� edil dik ten son ra sa t� c�
15 gün için de iti raz et me hak k� na
sa hip tir. Bu tak dir de da va Tü ke ti -
ci Mah ke me sin de gö rü le cek ve
ara ba da ger çek ten bir ay�p var sa
ka rar tü ke ti ci le hi ne ola cak t�r. 

Ara ba üre ti ci le ri nin ba z� la r�
ma ale sef tü ke ti ci le rin hak l� ta lep -
le ri ni hi çe say mak ta ve on la r�
mah ke me ler de u� ra� t�r mak ta d�r -
lar. Opel fir ma s� n�n üret ti �i ara ba -
lar dan �i kâ yet faz la olup, fir ma da
ge nel lik le tü ke ti ci le rin ta lep le ri ni

ye ri ne ge tir me mek te dir. Oy sa fir -
ma n�n  tek nik ser vis le rin de ara -
ba n�n in ce le nip ger çek ten ay� b�
var sa tes pit edil me si ve tü ke ti ci -
nin ma� dur edil me den so ru nun
çö zü le bil me si müm kün ken bu nu
yap ma mak Tü ke ti ci Hak la r� na ye -
te rin ce say g� duy ma mak tan kay -
nak lan mak ta d�r di ye dü �ü nü yo -
rum. Üre ti ci ler tü ke ti ci le rin ta lep -
le ri ni in ce le me li ve hak l� olan la r�
ye ri ne ge tir me li dir ki pi ya sa da
gü ve ni lir fir ma ha li ne gel sin ler.
De �il se �i kâ yet ler ar tar ve ta lep -
ler ye ri ne ge ti ri lmez se pi ya sa da
ay n� özel lik te ba� ka ca fir ma lar da
ol du �un dan tü ke ti ci ter ci hi ni bu
fir ma lar dan ya na kul la na cak t�r.
�u nu unut ma mak ge re kir; ka li te li
üre tim tü ke ti ci nin ta lep le ri ne ba� -
l� d�r. Üre ti ci ler ta lep le ri na za ra al -
ma d�k la r�n da bir sü re son ra ser -
best re ka bet or ta m�n da di �er fir -
ma la r�n al t�n da ezi lir gi der ler. Tü -
ke ti ci nin ve Tü ke ti ci Hak la r� n�n
öne mi ni an la mak fir ma lar için de
çok önem li dir. 

Biz di yo ruz ki ka li te li ve ter cih
edi lir bir üre tim an cak tü ke ti ci nin
ta lep le riy le ger çek le �e bi lir. Bu ra -
dan üre ti ci fir ma ya ko nu yu tek rar
göz den ge çir me si ni ha t�r lat mak ta
fay da ol du �u nu dü �ü nü yo ruz.
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az ta ri fe si nin bit ti �i ay olan ‘Ey lül’den son ra,
‘Ekim’ ay� n�n gel me siy le bir lik te sos yal ak ti -
vi te ler de k�� ta ri fe si ne, ya ni nor mal ha yat -
la r� na ge ri dö nü yor. Dört y�l da, �s tan bul’un

çok ses li mü zik ha ya t�n da önem li bir yer edi nen Ka -
d� köy Be le di ye si’nin Sü rey ya Ope ra Sah ne si, �s tan -
bul Dev let Ope ra ve Ba le si tem sil le ri nin ya n� s� ra, ni -
te lik kay g� s� n�n ön plan da ol du �u oda mü zi �i kon -
ser le ri nin de be �in ci se zo nu nu 3 Ekim ak �a m� ba� -
l� yor.

‘Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra s� Oda Mü -
zi �i Kon ser Di zi si’ni, Ekim’in ilk Pa zar te si gü nü ef -
sa ne vi vi yo lo nist Nic co lo Pa ga ni ni’nin 24 Kap ris’ini
ic ra ede cek olan ke man c� Atil la Al de mir ve pi ya nist
Et su ko Mi ya ko da aç� yor. Kon se rin bi let le ri, sa t� �a
ç�k t� �� ilk haf ta dan tü ken di �i ne gö re her hal de bu
se ne de Sü rey ya Ope ra s� kon ser le ri yi ne do lup ta -
�a cak. Aç� l�� kon se ri ni, Ku zey K�b r�s l� pi ya nist Rü ya
Ta ner’in re si ta li ta kip ede cek. 17 Ekim’de ki ‘2011
Tür ki ye’de Ku zey K�b r�s Y� l�’  Özel Kon se ri’nde, Ta -
ner’in si pa ri �i üze ri ne Kâm ran �n ce ta ra f�n dan bes -
te le nen ve K�b r�s ada s�n da ki iki fark l� top lu mu yan -
s� tan ‘Ka p� lar’ ese ri de ic ra edi le cek.

Ekim ay� oda mü zi �i kon ser le ri ta ra f�n da Bo ru -
san Qu ar tet ve Me ral Gü ney man ile de vam ede cek -
ken, �s tan bul Dev let Ope ra ve Ba le si de ilk ope ra
tem si li ni bir prö mi yer le ger çek le� ti re cek. Ka d� -
köy’ün se yir ci si ta ra f�n dan pek se vi len ve bu se ne
be �in ci se zo nuy la yi ne iz le yi ci le rin kar �� s� na ç� ka -
cak olan Don Pas qu ale ope ra s� n�n da bes te ci si
olan, ko mik ope ra bes te ci le ri nin �a h� Ga eta no Do -
ni zet ti’nin ‘A�k �k si ri’; Yek ta Ka ra’n�n re ji siy le 22
Ekim’den iti ba ren iz le yi ciy le bu lu �a cak. Sü rey ya
Ope ra Bi na s� �im di den A�k �k si ri’nin pro va la r�y la
�en len mi� du rum da….

Son ra ki ay la r�n prog ra m� es ki ve ye ni oyun lar la,
kon ser ler le Sü rey ya Ope ra s�’n�n gi ri �in den te min
edi le bi le cek ba s� l� y�l l�k prog ram lar da ve in ter net si -
te sin de mev cut. An cak, özel lik le ye ni bir prog ram
di zi si ne dik ka ti ni zi çek mek is ti yo rum. Bu y�l ilk de fa
de ne ne cek olan ‘Bir �ö len dir Ope ra’ an la t� di zi si…
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 ka rak te ris tik sah ne le rin den
seç ki ler de gös te ri le rek, an la t� la cak. Yi ne Pa zar te si
gün le ri sa at 18.00’de ya p� la cak olan di zi nin il ki 19
Ara l�k’ta, us ta ti yat ro cu Ali Poy ra zo� lu’nun Ge or ges
Bi zet’nin ‘Car men’ ope ra s� n� su nu muy la ba� l� yor.
Ti yat ro ka dar ope ra ve si ne ma y� da iyi bi len, bu
alan lar da da cid di bir kül tür ve ar �i ve sa hip olan
Poy ra zo� lu, di zi nin son an la t� s� n� da 7 Ma y�s’ta ger -
çek le� ti re cek. Bu de fa 20. yüz y� l�n önem li bes te ci -
le rin den Pro kof yev’in, pek sah ne ler de gör me ye al� -
��k ol ma d� �� m�z ese ri ‘Üç Por ta kal’�n A� k�’ ile Sü -
rey ya Ope ra Sah ne si’nde ope ra me rak l� la r�y la bu lu -
�a cak. Se ri nin ikin ci an la t� s� n� yi ne de �er li bir ti yat -
ro cu, Can Gür zap su nu yor. Tür ki ye’de hiç oy nan -
ma m�� olan Ros si ni’nin ‘La Ce ne ren to la’/Kül ke di si
ope ra s�, 13 �u bat’ta gü zel bir k�� gü nü Ka d� köy’de
se yir ciy le bu lu �a cak.

‘Bir �ö len dir Ope ra’ is mi de, kon sep ti de ki mi le -
ri ni ze ta n� d�k ge le bi lir. Y�l lar ön ce Yek ta Ka ra TRT
2’de ’Ope ra Bir Ate� tir’ is miy le bu içe rik te bir prog -
ram di zi si ni uzun sü re ger çek le� tir mi� ti. Sü rey ya
Ope ra s� da bu esin len me yi aç�k ça söy le mek ten ge -
ri kal ma d� �� gi bi,  19 Mart’ta Mo zart’�n ‘Don Gio van -
ni’si ni, yi ne Ka ra’n�n an la t� m�y la su nu yor. Al man
ope ra s� n�n ön cü sü ka bul edi len Carl Ma ri a von We -
ber’in ro man tik ope ra s� me� hur ‘Der Fre izc hütz’
(Bü yü lü/Si hir li Av) ise yi ne çok de �er li bir mü zis yen
olan or kes tra �e fi Gü rer Ay kal’�n seç ki le ri ve an la t� -
m�y la iz le yi ci ye su nu la cak. Üs te lik Gü rer Bey y�l lar -
d�r bu ese rin sah ne len me si ni bek le mek te ve yö net -
me yi ar zu et mek tey mi�. Bel ki ve si le olur da önü -
müz de ki y�l lar da sah ne le ni �i ne de �a hit olur, Ay -
kal’�n �ef li �in de can l� ola rak din le me ve iz le me f�r sa -
t� bu lu ruz.

Ba zen in san gün lük ha ya t�n kar ma �a s� için de,
bir çok ke yif al d� �� et kin li �i unu tup es ge çe bi li yor.
Ye ni sa nat mev si mi nin di le di �i niz ce ta d� n� ç� kar ma -
n�z di le �iy le…

As l ı  AY HAN

Y

Süreyya
Operası’nda yeni
Sanat Mevsimi

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
kitaplar� seslendirmektedirler. Okunan

kitaplar mp3 sesli format�nda,
kütüphanenin internet sitesine

yüklenmektedir. 
Görme engelliler;

Kad�köy Belediyesinin web portal�nda
bulunan Görme Engelliler Sesli

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

format�nda haz�rlanan kitaplar� Engelli
Dan��ma ve Dayan��ma Merkezi Uygulama

Biriminden de temin edebilmektedirler.
"Dinleme Atölyesi”

Atölye kapsam�nda her hafta farkl� bir konu

ele al�n�p, konuyla ilgili edebi metinler
görme engellilere canl� olarak

seslendirilecektir.  
Metin üzerine gerçekle�tirilen tart��malar ile

görme engellilerin kendileri üzerine
dü�ünmeleri ve deneyimlerini payla�malar�
yoluyla sosyalle�meleri amaçlanmaktad�r.

Ayn� zamanda kütüphanemizdeki sesli
kitap ve di�er teknolojik donan�mlar�

tan�malar� ve kullanmalar� sa�lanacakt�r.
Detayl� bilgi ve kay�t için kütüphanemize

0216 348 42 54 ve 0216 347 46 89
numaral� telefonlar� arayarak ba�vurman�z�

bekliyoruz.
“Yazarlar�n Kendi Eserlerini Seslendirme

Projesi”
Yazar� taraf�ndan seslendirilen bir kitab�n

daha etkileyici olaca�� dü�üncesinden yola
ç�karak bu projeyi ba�latt�k. Öncelikle bir
görme engelli için nas�l okuma de�il de
dinleme varsa, bir yazar için de yazma

de�il de söyleme olur. Böylece yazar,
yazd��� vas�tas�yla okuyucuyla kurdu�u

ba��, söyledi�i vas�tas�yla dinleyiciyle kurar. 
Yazar�m�z�n kütüphanemizdeki ses

izolasyonlu kabinlere gelip seslendirmeyi
gerçekle�tirmesi gerekmektedir. Projeye
kat�lan yazar�n, eserinin, yay�nevinin ad�

ilanlar�m�zda, web sitemizde, gazetemizde
yer alacak, ancak telif haklar� yasas�n�n ek

11. maddesi gere�ince, seslendirilen
eserlere görme engelliler d���ndakilerin

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

347 46 89 numaral� telefonlar�
arayabilirsiniz.

“Bilgisayar E�itimi”
Ekim ay� itibariyle engellilere yönelik

bilgisayar kursu aç�lacakt�r. Kursa kat�lmak
isteyenlerin kay�t yapt�rmas� gerekmektedir.

Kay�t için lütfen 0216 348 42 54 ve 0216
347 46 89 numaral� telefonlardan bize

ula��n�z.

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

E�itim Mah. Kasap �smail Sok. Sad�ko�lu
Plaza 5 No:49 Kad�köy - �stanbul /Turkey

Tel.: 0 216 338 2414
Fax: 0 216 338 8884

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

�
s tan bul Kla sik Oto mo bil ci ler Der ne �i
Üye le ri, Ye �il çam si ne ma s� na dam ga s� -
n� vur mu�  oyun cu la r�n si yah-be yaz fo -

to� raf la r�y la ve dö ne me ili� kin ak se su ar -
lar la de ko re edi len ye ni der nek mer kez le ri nin aç� l� �� na yi ne
50 y�l ön ce sin de Türk si ne ma s�n da da kul la n�l m�� ve �im di -
le rin kla sik le� mi� oto mo bil le riy le ka t�l d� lar.

Kla sik oto mo bil ak se su ar la r�, tor pi do la r�, ma ket le ri, ne -
on lam ba la r� ve fo to� raf la r�y la de ko re edi len ye ni mer ke -
zin, bir bö lü mü de nos tal jik Ye �il çam te ma s�y la do na t�l d�
ve ka fe �ek lin de ta sar lan d�. Özel lik le 1960'l� ve 1970'li y�l -
lar da Türk si ne ma s� na
bü yük emek ver mi�
Tür kan �o ray, Fi liz
Ak�n,Ediz Hun,Cü -
neyt Ar k�n,Gök sel Ar -
soy,Ta r�k Akan gi bi
oyun cu la ra ve film
set le ri ne ait fo to blok -
la r�n du var la ra as�l d� ��
ka fe de, lam ba l� rad yo,
çe vir me li te le fon, du -
var saa ti gi bi dö ne me
ait ak se su ar lar da unu -
tul ma d�. Aç� l� �� n� kla -
sik oto mo bil le re sev -
da l� Ze ki Alas ya, Er -

kan Can,�ev ket Ço ruh, Fa ruk Pe ker, Tol ga Sa va c� gi bi sa -
nat ç� lar la bir lik te ya pan der nek üye le ri ya r�m as r� de vir mi�
Chev ro let, Bu ick, Ford, Ca dil lac, Old smo bi le  mar ka oto -
mo bil le riy le ka t�l d� lar ve da ha son ra Do �u kan Man ço'nun
disk jo key li �in de Ba r�� Man ço �ar k� la r� din le di ler. Sa nat ç� -
lar la bir lik te �KOD'un 10.y�l pas ta s� n�n ke si miy le de vam
eden gün de çok renk li da ki ka lar ya �an d�...

Kla sik oto mo bil le ri
gü nü müz ko �ul la r�n da
mu ha fa za ede rek ge le ce -
�e ta �� mak mis yo nuy la
ha re ket eden �s tan bul
Kla sik Oto mo bil ci ler
Der ne �i, ku rul du �un dan
bu gü ne ka dar pek çok ak -
ti vi te ye im za at t�. Der nek
üye le ri da ha ön ce de An -
ka ra'da An�t ka bir, Se la -
nik'de Ata türk Evi, Ça -
nak ka le'de �e hit lik ler ve
Es ki �e hir'de ilk yer li oto -
mo bil Dev rim Zi ya ret le ri
gi bi et kin lik ler yap m�� t�.

Latin şarkıcılar Kadıköy’de
Kadıköylüler Perulu sanatçıları sevdi.
Otantik enstrümanlarıyla birbirinden

güzel ve kula�a ho� gelen
melodilerle büyük be�eni

toplayan Perulu
müzisyenleri ak�am

saatlerinde
Kadıköy’ün de�i�ik

merkezlerinde
görmek mümkün.

Geçti�imiz yıl
Kadıköy Meydanı,
Altıyol, Bahariye

Caddesi ve
Ba�dat Caddesi

olmak üzere,
haftalarca süren
bir gösteri yapan

Perulu
Pucaramanta grubu

Kadıköylüler

tarafından be�enilince bu yıl bir
ba�ka grup Kadıköy’ün yolunu tuttu.

Kendilerine Nostalgia adını veren
Perulu grup, �imdi Kadıköy

ak�amlarında Kızıldereli
müzi�inin esintilerini

Kadıköylülerle
bulu�turuyor. Be�

ki�iden olu�an grubun
liderli�ini, babaları

Manuel Tutanka
Huyo yapıyor. O�ul

Wayra, ye�eni
Tupak ve onların
e�leri ise grubun

di�er üyeleri...
Özellikle etnik müzik
meraklıları, ak�am

saatlerinde, Karaköy
ile Be�ikta� �skelesi

arasında sahne alıyor. 

Klasik otomobilciler Ye�ilçam’� 
KADIKÖY’e
TA�IDI...

Başarılı, kariyer sahibi,
şimdi de genel yönetmen
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● Arkeolog -
Sanat Tarihçi

Ufuk BA� ARI�

K�rk la re li'nin Vi ze il çe si,
Is tran ca lar Böl ge si için -
de ki ko nu mu ile do �a,

kül tür ve ar ke olo ji tu riz mi aç� -
s�n dan bü yük bir po tan si yel
içer iyor. Ta rih te ki is mi ile Biz -
ye, yak la ��k 200 Klan ile ad� n�
ve kül tü rü nü pay la �an Trak’la -
r�n, ken di ad la r� n� ta �� yan top -
rak lar üze rin de ki çok önem li
mer kez ler den bi ri. Böl ge de ki
Kut sal Ka le (OP P� DUM ) ve
14 Me ga li tik Kut sal Alan bir -
lik te ele al� n�p ça l�� ma s� ya p�l -
ma s� ge re ken bir bü tün dür. Op -
pi dum’un Do �u yö nün de uza -
nan te pe le rin ya maç la r� ve üst
ke sim le rin de yer alan Kut sal
Alan lar’�n tü mü, Kut sal Ka le
Op pi dum ta ra f�n dan ko run -
mak ta ve de net len mek te dir. 4
kilometre uzak ta yer alan te pe -
nin üze rin de ki Kut sal alan dan
da hi Op pi dum bü tün gör ke mi
ile gö rü le bil mek te dir. Ay n� �e -
kil de, Op pi dum bü tün Kut sal
Alan la r� ku� ba k� �� gör mek te -
dir. Op pi dum lar, bu lun duk la r�
böl ge de ki Kut sal Alan la r�, Ma -
nas t�r la r�, Ke ha net mer kez le ri -
ni, inanç mer kez le ri ni ko ru -
mak la da gö rev li olan, sa va� ç� din adam la r� -
n�n, sa va� ç� la r�n,sa nat ve za na at er ba b� n�n,
top rak la u� ra �an köy lü nün birara da otur duk -
la r� özel ve özerk ka le ler dir. Vi ze Op pi dum,
bu lun du �u ko num da Trak ya Ova s� na ve
çev re si ne çok ge ni� bir aç� ile ha kim du rum -
da d�r ve böl ge de ki as ke ri ha re ket le ri, her tür -
lü ti ca ri ha re ket li li �i, Klan lar ara s� zi ya ret le ri
an�n da iz le ye bil mek te dir. Bu lun du �u ko -
num, çok ge ni� bir co� raf ya da ya �a yan Trak
Kav mi nin tü mü nün gü ven li �i aç� s�n dan çok
önem li dir.

�s miy le an�l d� �� top rak lar da, Trak -
ya’da yer alan ve Trak Kül tü rü nün
önem li tem sil ci le rin den olan Me ga li tik
Kut sal Alan lar ve Op pi dum, kül tü rel ve
ar ke olo jik mi ras ola rak böl ge sel ve ev -
ren sel  ar ke olo jik de �e re sa hip tir. Vi ze
Op pi dum, as ke ri ve di ni ka rak ter de ya p� -
lan m�� bir mer kez dir. Av ru pa ve Bal kan -
lar'da ki ör nek le ri nin he men hep sin den
bü yük ve gör kem li dir. Ev ren sel, ulu sal ve
yö re sel dü zey de öne me sa hip ta rih sel,
kül tü rel ve ar ke olo jik bir an�t t�r. Me ga li -
tik-Kül tis tik-Sem bo lik  Ar ke olo ji nin  çok
önem li ve gör kem li tem sil ci le ri olan bu
an�t la r�n tü mü nün, ev ren sel bo yut ta bi lin -
me le ri ve hak et tik le ri ka l� c� ye re sa hip
ol ma la r� ge rek mek te dir. 14 Kut sal Ala n�n
olu� tur du �u Kut sal  Mer kez, ay n� kül tü rü
pay la �an ve çok ge ni� bir co� raf ya için de
ta n�m la d� �� m�z bü yük top lum la r�n or tak
bu lu� ma yer le ri dir.
■ AR KEO PARK PRO JE S� NE

BA� KAN DES TE ��
Çok önem li  ve ben -

zer le ri ara s�n da ki en
bü yük olan Vi ze
Op pi dum ile il gi -
li ça l�� ma la r�m
ile Kut sal
Alan la r�n Tü -
mü ne ait ha -
z � r  la  d�  ��m
çok ay r�n t� l�
ça l�� ma la r�,
B�R AR -
K E O  P A R K
PRO JE S�   ile
b i r  l e �  t i r  d i m .
K�rk la re li �li Va li li -
�i ba na ta kip ede ce �im
yo lu gös ter di.  

Vi ze Be le di ye Ba� ka n� Sel -
çuk Y�l maz da çok uzun  bir za man
di li min de ve öz ve ri li ola rak ha z�r lan m��
olan Pro jem’in ger çek le� me si  ad�na
benim için bü yük bir  �ans ol du.  Ar ke -
olo jik ve Ta rih sel Kül tü rel Mi ras’�n de -
�e ri ni  bu ka dar mü kem mel �e kil de kav -
ra m�� bir Be le di ye Ba� ka n� ile kar �� la� -
m�� ol mam ha ki ka ten çok �ans l� ol du �u -
mun  gös ter ge si dir.    

■ V� ZE’DE KÜL TÜR VE
AR KE OLO J� TU R�Z M�...

Pro je miz de ön gö rü len  he def ler ve
sür dü rü le bi lir, ka l� c� uy gu la ma lar la Vi -
ze’nin, kül tür ve ar ke olo ji  tu riz mi ile çok
ya k�n bir ta rih te, hak et ti �i  ye ri ve ad�
ala ca �� na ina n� yo rum. Pro je mi zin ilk he -

de fi,  V� ZE  OP P� DUM'un (KUT SAL
KA LE YER LE �� M�) GÜ NEY OP P� -
DUM’u üze ri ne, dö ne min ah �ap kons -
trük sü yo na sa hip ka le si ni can lan d�r mak -
t�r. �kin ci he de fi miz ise 14 ay r� Me ga li tik
Kut sal Alan’�n bu lun du �u do �al böl ge yi
AR KEO PARK ola rak ko ru ma ve de �er -
len dir me kap sa m� na al mak t�r. Böl ge de,
OP P� DUM ile bir lik te çok özel kim lik li
bir AR KEO PARK  ya ra t� la cak t�r. 

■ AÇI LI� TA MÜ Z�K VE
SA NAT OLA CAK

Ar keo park ve Op pi dum (Kut sal Ka le -
nin) aç� l� ��n da (spon sor des te �i ola bi lir -
se),  gel me le ri ni ar zu et ti �i miz  ba z� ün lü
mü zis yen le rin kon ser le ri ne ve sa nat sal
et kin lik le re yer ver me yi dü �ü nü yo ruz.
�s tan bul re sim okul ve atöl ye le ri, res sam
ho ca la r� ve res sam ö� ren ci le ri ile aç� l� �a
ge le rek, fes ti val bo yun ca Op pi dum ve

Kut sal Alan Me ga li tik An�t la r�'n�n
re sim le ri ni ya pa cak lar. So nuç -

ta bü yük bir ser gi aç� la cak
Vi ze’de. Aç� l�� gün le -

rin de, özel stant lar da
ço cuk ve genç le re

se ra mik-ta k�-de ri
ta k�-se pet ör me,
me tal ça l�� ma la r�
gi bi et kin lik ler,
Ro man yal� aka -
de mis yen ar ke -
olog lar dan  olu �an

bir  can lan d�r ma
gru bu olan Ter ra Da -

ci ca Ae ter na Gru -
bu'nun üye le ri ta ra f�n dan

ö� re ti le cek. Ta ri hi dö ne min
giy si ve ta k� la r�, ah �ap tan ya p�l -

m�� si lah la r� bo ya na rak ve tu ris tik e� -
ya la ra dö nü� tü rül mü� ola rak  ve ay r� ca
sa nat sal el be ce ri le ri çok iyi olan Vi ze’ye
ve Op pi dum’a en ya k�n köy olan Ak p� nar
Kö yü ha n�m la r� ve bey le ri nin   üret tik le ri
ürün ler stand lar da  sa t� la cak t�r. 

■ ATÖL YE KÖY KU RU LA CAK
Op pi dum ve Vi ze ara s�n da, Be le di ye

Ba� kan l� �� n�n uy gun gö re ce �i alan lar da,
ka l� c� ola rak bir TRAK KÖY ve ATÖL -

YE KÖY KU RUL MA SI ise pro je mi zin
ta mam la y� c� ve çok özel olan bö lü mü dür.
Pro je mi zin önem li ve çok özel bir he de fi
ise Op pi dum ve Ar keo park ara s�n da be -
lir le ne cek uy gun bir alan da ku rul ma s� n�
dü �ün dü �ü müz SA NAT AKA DE M� -
S�'dir ya da ba� ka bir de yi� le BÜ YÜK
SA NAT  ATÖL YE S�... �u an da  bu ra da
gö rev al ma ya ha z�r olan ve okul ba z�n da
bi ze des tek olan çok ün lü  ve var l� �� ile
gu rur duy du �u muz bir ku ru lu� pro je de ki
ye ri ni al mak üze re bek li yor. Ay n� des te �i
al d� �� m�z  mü zis yen le rin var l� �� da  bir
di �er gu rur kay na �� m�z.

■ TU R�ZM GÜÇ LE NE CEK
Her y�l fes ti val ler ve et kin lik ler, �en -

lik ler, kon ser ler, folk lor �en lik le ri, ok çu -
luk bay ram la r�, ser gi ler, Bal kan la r�n ge -
le ne �i olan ye mek �en lik le ri ve da vet edi -
le cek olan ya ban c� ve yer li grup lar;  böl -
ge ye çok bü yük bo yut lar da tu rist ge ti re -
cek. Böl ge de tu riz mi güç len di re cek çok
önem li ta rih sel ve kül tü rel mi ras var l� �� n�
kul la na rak ve de vam l� ola rak ye ni lik ler
ka ta rak; or man yü rü yü� par kur la r� aça -
rak, Op pi dum �en lik le ri, Kut sal Alan lar
�en lik le ri, Bal kan lar ve Av ru pa'da ya �a -
yan tüm Trak kö ken li halk lar için “BÜ -
YÜK KUT SAL MER KEZ DE BU LU� -
MA �EN L� ��” ve bun lar gi bi pek ço �u
ile bu böl ge, Av ru pa ve dün ya tu riz min de
böl ge sel fark l� l�k ya ra ta rak çok önem li

bir
k ü l  -

tür le ra ra -
s� bu lu� ma mer ke zi ola cak -
t�r. Is tran ca lar Böl ge si ve Vi -
ze böl ge köy le rin de, ge li� ti -
ri ci, far k�n da l�k ya ra t� c�, e�i -
ti ci, et kin lik ler, gi ri �im ci lik
kurs la r� ve ri le cek ve za ten el
be ce ri si, yö re sel kül tü rü olan
köy lü ha n�m lar ve özel lik le
genç ler için ça l�� ma alan la r�
ya ra t� la cak t�r. Vi ze ve Is tran -

ca lar Böl ge sin de, tu rizm ha re ket li li �i ni
art t� ra cak olan pro je miz, ta rih, kül tür ve
do �a tu riz mi ön pla na ç� ka ra rak, pek çok
i� ko lu na ye ni i� im kân la r� ya ra ta cak,
atöl ye ler de ye ti �en ler “biz tu rizm için ça -
l� �� yo ruz” slo ga n�y la da ha ce sur ve yar -
d�m gör dük le ri ni bil me nin ver di �i gü ven -
le bü yük atak lar ya pa cak lar d�r. Op pi dum
ve Kut sal Alan lar, bu böl ge de bir bü tün -
dür ler ve AR KEO PARK kap sa m�n da,
bir lik te de �er len di ri le rek, Vi ze’yi ev ren -
sel bir bo yu ta ta �� ya cak lar d�r. 

Ta ri hi, do �al, kül tü rel ve ar ke olo jik
zen gin li �e sa hip olan bu co� raf ya, böl ge -
sel bir ay r� ca l� �a ta ��n ma y� hak et mek te -
dir...

Kadıköy, 6 Ekim'de önemli bir toplantıya evsahipli�i
yapacak. Vize Belediye Ba�kanı Selçuk Yılmaz,

arkeolog Ufuk Ba� Arı� ve Paul Dwyer'ın katılaca�ı
toplantıda “Istrancalar Bölgesi Kutsal Kale ve Kutsal
Alanlar Arkeopark Proje Sunumu’ gerçekle�tirilecek.

Toplantıda, Kırklareli'nin Vize ilçesinde yer alan
Oppidum (Kutsal Kale) ve bu kalenin koruması altında

bulunan 14 Megalitik Kutsal Alanın olu�turdu�u
Bölgesel Kutsal Merkezin, birlikte olu�turaca�ı

Arkeopark Projesi anlatılacak. 
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Ben bu projeyi 17 y�l
Istrancalar'da, K�rklareli Vize’ye

ba�l� Akp�nar da� köyünde
ya�ayarak yazd�m. 17 y�l bahar

ve yaz aylar�nda buran�n
havas�n� koklad�m, suyunu içtim.
Orada ya�ayanlar�n do�umdan

ölüme ya�amlar�n�n,
geleneklerinin içinde oldum.

Dü�ünlerine, cenazelerine, asker
dü�ünlerine, bayramlar�na,
hasat zamanlar�na kat�ld�m.

��meli evlerde ya�ayanlarla dost
oldum, son i�meli ev ustas�n�
topra�a verdim. ��meli evlerin

onar�m�n� ve y�k�mlar�n� gördüm
ancak yapmay�n diyemedim.

Köydeki muhte�em çitler bana
Oppidum’un ah�ap

konstrüksüyonunu daha kolay
anlatt�lar. E�itimim ve e�itim

sonras� saha ara�t�rmalar�mda,
görev ald���m üniversitelerde
ara�t�rmac� bir arkeolog hoca

olarak etkin olmay� seçtim ve en
çok Toros ile Istranca da�lar�nda

olmay� sevdim. 
Ormanl�k ve da�l�k bölgeler

benim için daima gizem dolu
oldular. Ara�t�rmalar ilerledikçe

ya�amdaki devaml�l���
ke�fettim. Kat�ld���m bütün
arkeolojik çal��malarda her

zaman geçmi�te orada ya�anan
hayatlar�  dü�ündüm. Mesle�imi

anlaml� k�lan�n geçmi�in ruhu
oldu�una inan�yorum. Bu

evrensel mesle�i seçmemin,
Toros ve Istrancalar’da

bulunmam�n tesadüf  olmad���n�
biliyorum...

www.arkeolojimerkezi.com

‘Istranca
dağlarında

olmayı
sevdim...’

Bölgede turizm hareketlili�ini arttırmayı hedefleyen
projenin amacı Vize'nin kültür ve arkeoloji  turizmi
alanında hak etti�i  yeri alması... Zira tarihi, do�al,

kültürel ve arkeolojik zenginli�e sahip olan bu
co�rafya, bölgesel bir ayrıcalı�a ta�ınmayı hak ediyor.

Arkeolog 
Ufuk Ba� Arı�
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● Mustafa SÜRMEL�

Top lum da çok s�k ola rak kar �� la �� lan bir
du rum olan enü re zi sin, ki �i nin id ra r� n� is -
tem d� �� ola rak ka ç�r ma s� �ek lin de ta n�m -

la na bi le ce �i ni be lir ten �s tan bul Me di pol Has ta -
ne si Ço cuk Sa� l� �� ve Has ta l�k la r� Uz ma n� Dr.
Mus ta fa Çift çi, t�b bi aç� dan id rar ka ç�r ma n�n
gün düz, ge ce ve ya hem gün düz hem de ge ce id -
rar ka ç�r ma ba� l�k la r� al t�n da in ce len -
di �i ni be lirt ti.

Sa de ce gün düz ve hem gün -
düz hem de ge ce id rar ka ç�r ma
�i kâ ye ti nin da ha s�k l�k la cid di
bir so ru na i�a ret ede bi le ce �i -
ni ha t�r la tan Çift çi, “Bu
ne den le gün düz le ri id rar
ka ç�r ma �i kâ ye ti olan has -
ta la r�n mut la ka bir ço cuk
has ta l�k la r� he ki mi ta ki -
bin de tet kik le ri nin ya p�l ma s�
öne ri lir. Ya p� la bi le cek tet kik ler
ara s�n da id rar tah li li, id rar kül -
tü rü, böb rek ve id rar yol la r� ul -
tra so nog ra fi si, son da l� i�e me fil -
mi ola rak bi li nen Voi ding Sis to -
ure te rog ra fi si, ilaç l� böb rek fil -
mi ola rak bi li nen iv pye log ra fi
ve i�e me s� ra s�n da id rar ak� m� n�
öl çen üro di na mi yer al mak ta -
d�r” de di.

5 ya �a ka dar olan ve ya haf -
ta da 2 de fa dan az olan id rar ka ç�r ma la r� n�n sa de ce
ta kip edil di �i ni ifa de eden Çift çi, �öy le de vam et -
ti: “E�er has ta id ra r� n� hiç tut ma m�� sa bi rin cil, en
az 6 ay id ra r� n� tu ta bil dik ten son ra ka ç�r ma ya ba� -
la m�� sa ikin cil ola rak ad lan d� r� l�r. Bi rin cil enü re zis
nok tür na da ha s�k gö rül mek te dir. �kin cil enü re zis
nok tür na ise da ha s�k l�k la bir alt ta ya tan bir has ta -
l� �� i�a ret eder.”

Enü re zis nok tür na ne den le ri ara s�n da ilk s� ra da
ai le vi yat k�n l�k gel di �i ni ha t�r la tan Çift çi, “Has ta -
n�n ai le bi rey le ri nin ço cuk luk ça ��n da yüz de 80’e
va ran oran da enü re zis nok tür na gö rü lür. Di �er ne -
den ler ara s�n da me sa ne kon tro lü nün ye te rin ce ol -
gun la� ma ma s�, id rar yo lu en fek si yon la r�, id rar yol -
la r� n�n ya p� sal anor mal lik le ri, si nir sis te mi anor -
mal lik le ri, uy ku bo zuk luk la r�, ai le nin sos yo kül tü -
rel dü ze yi nin dü �ük ol ma s� ve psi ko lo jik et men ler
sa y� la bi lir” de di.

Enü re zis nok tür na te da vi sin de ilaç
kul la n� m�n dan ön ce ilaç s�z des tek
te da vi le ri de nen me si ge rek ti �i ni ifa -
de eden Çift çi, “Te da vi de ilk ola rak
has ta n�n s� v� al� m� dü zen le nir. Has -
ta n�n me sa ne kon tro lü nü ar t�r mak

için gün için de alt be zi ba� la ma mak,
me sa ne hac mi ni ar t�r mak için id ra r�

gel di �in de he men id ra r� n� yap ma y�p
id ra r� n� tut ma ya ça l�� ma s� -

n� sa� la mak uy gu la na bi -
le cek yön tem ler dir. Ge -
ce me sa ne kon tro lü nü
sa� la mak için ço cuk
uyu duk tan 1 sa at son ra
uyan d� r� l�p, uya n�k hal de

id rar yap ma ya gö tü rü lür.
E�er ço cu �un ya �a m� n� et -

ki le yen psi ko lo jik bir stres
fak tö rü var sa, te da vi için ön -

ce lik le bu fak tör or ta dan kal -
d� r�l ma l� ya da ço cuk bu nun
üs te sin den gel me si için des -
tek len me li dir” di ye ko nu� tu.

Ço cuk psi ki yat ri si nin des -
te �i nin al�n ma s� da bu dö nem -
de dü �ü nü le bi le ce �i ni ak ta ran
Çift çi, �un la r� kay det ti: “Tu -
va let e�i ti mi uy gu lar ken ço -
cuk id rar tut tu �u za man lar da
ödül len di ril me li, id ra r� n� ka -
ç�r d� ��n da ise as la a��r bir �e -

kil de ce za lan d� r�l ma ma l� d�r. Enü re zis nok tür na s�
olan has ta için bir tak vim olu� tu rul ma l� ku ru ge çir -
di �i ge ce ler için gü ne�, al t� n� �s lat t� �� ge ce ler için
bu lut çiz di ril me li, gü ne� ler art t�k ça ço cuk ödül len -
di ril me li dir.  Bir ba� ka te da vi yön te mi de id rar
alarm sis tem le ri dir. Özel bir al g� la y� c� ço cu �un iç
ça ma �� r� n�n içi ne ve ya ya ta �� na yer le� ti ri lir ve bir
alar ma ba� la n�r. Bu sis te min ba �a r� l� ola bil me si
için 3-6 ay ka dar kul la n�l ma s� ge re kir. Alarm sa ye -
sin de ço cuk id ra r� n� yap ma a�a ma s�n da uyan ma y�
ö� re nir. Tüm bu ilaç s�z te da vi le rin hiç bir yan et ki -
si ol ma d� �� için bir lik te kul la n� la bi lir. �laç s�z te da -
vi ler ai le ta ra f�n dan cid di yet le uy gu la n�r sa ba �a r�
ora n� yüz de 80-90’a ka dar ç� ka bil mek te dir.”

Uz man Dr. Çift çi, ai le le rin enü re zis nok tür na -
n�n çok yük sek oran da dü ze le bi len bir has ta l�k ol -
du �u ko nu sun da bil gi len di ril me si ge rek ti �i ni de
söz le ri ne ek le di.

(Ge çen haf ta dan de vam..)

10. DU YU KAY BI: Ge ri at ric has ta lar da k�s -
mi ya da to tal duy ma kay b� s�k ça göz len mek -
te dir. Bi yo lo jik ola rak ya� lan ma ya ba� l� iç ku -
lak ta ki si nir sel ve or ta ku lak ta ki ke mik sel de �i -
�ik lik ler den kay nak la n�r. Bu nun d� ��n da ku lak
ka na l� n�n sa� l� �� da önem li olup ka nal içi ya da
kö kün de iyi ya da kö tü
huy lu kit le le rin var l� �� da
du yu kay b� na yol aça bil -
mek te dir. 

11. KO KU KAY BI: Ke di
ve kö pek ler de en önem li ve
ge nel de ya� l� l�k ta en son
et ki le nen du yu dur. Hay -
van lar da in san la r�, ob je le ri
ve en önem li si g� da y� ta n� -
ma n�n en önem li yo lu ko ku
ol du �un dan ya �am sal bir
de �e ri var d�r. Özel lik le ko -
ku kay b� ke di ler de i� tah
kay b� na do la y� s�y la ka ra ci �er has ta l�k la r� na ne -
den ola ca ��n dan ge ri at ric ev re de bu na çok
dik kat edil me li dir.

12. S� N�R SEL VE DAV RA NI� SAL BO -
ZUK LUK LAR: Ge ra it ric ev re de ke di ve kö pek -
ler mer ke zi si nir sis te min den kay nak la nan has -
ta l�k lar ne de niy le bi linç siz ha re ket ler ya pa bi lir
ve anor mal dav ra n�� lar ser gi le ye bi lir. Sos yal ol -
ma is te �in de azal ma, ba� ka hay van la ra ya da
in san la ra kar �� ag res yon, de �i �ik yer le re id rar
ya da d�� k� yap mak, ne den siz ye re hav la mak,
ulu mak vs.

13. A�IZ BO� LU �U VE D�� HAS TA LIK -
LA RI: Ge ri at ric ke di ve kö pek ler de a��z ve di�
sa� l� �� çok önem li bir du rum dur. Zi ra ya� lan -
ma ya ba� l� ola rak di� eti il ti hap la r�, di� ta� la r� ve
çü rük ler en çok bu dö nem de ken di ni bel li eder.
Te miz len me yen di� ta� la r� di� et le ri nin çe kil me -
si ne di� kök le ri nin aç� �a ç�k ma s� na do la y� s�y la
çü rü me le re ne den olur. So nuç ola rak cid di bir
a��z içi en fek si yon ko ku ya ve ye me ka bi le yi ti -
nin azal ma s� na ve hat ta kay b� na ne den olur.
Bu nun d� ��n da ya �a ba� l� ola rak a��z için de ve
çev re sin de kö tü huy lu tü mör le rin olu �u mu da
ge ri at ric has ta lar da s�k l�k la göz len mek te dir. 

Ba� ka bir ko nu ile tek rar gö rü� mek di le �iy -
le sa� l�k l� gün ler di li yo rum.
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Yaşlı (Geriatric) kedi ve köpeklerde

sık görülen hastalıklar (3)

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL

Aytaç Sedat KAVAL
(Veteriner Hekim
Cerrahi Uzmanı)

Çocuklarda obezite
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O
be zi te hem ge li� mi� hem de ge li� mek -
te olan ül ke ler de eri� kin le ri ol du �u ka -
dar, gi de rek ço cuk la r� da et ki le yen kro -

nik bir has ta l�k t�r. Obe zi te nin sap tan ma s�n da
en ge çer li yön tem Be den Kit le �n dek si nin
(BK�=vü cut a��r l� �� n�n, bo yun ka re si ne bö lün -
me si) he sap lan ma s� d�r. Ço cuk lar da BK�’nin
yüzde 85’in üze rin de ol ma s� obe zi te ola rak
ta n�m lan mak ta d�r. Gü nü müz de obe zi te nin
gö rül me s�k l� �� her ya� gru bun da art mak ta -
d�r. Bu nun ne de ni mo dern ya �a m�n ge tir di �i
bes len me al�� kan l�k la r�n da ya� la r�n ve kar -
bon hid rat la r�n faz la mik tar da tü ke til me si ve
ço cuk la r�n fi zik sel ak ti vi te den uzak la �a rak te -
le viz yon ve bil gi sa yar oyun la r� na yö nel me le ri -
dir. Bir ço cu �un fi zik sel, bi li� sel, duy gu sal
ola rak bü yü me ve ge li� me sin de, ye nen be -
sin le rin içer di �i be sin grup la r� n�n ne ol du �u
ve mik ta r� önem ta �� mak ta d�r. 

Obe zi te, ener ji al� m� n�n
ener ji tü ke ti min den da ha
faz la ol du �u du rum lar da
ya� do ku su nun art ma s�y la
or ta ya ç� kar. Ül ke miz de
özel lik le �e hir ço cuk la r�n da
önem li bir sa� l�k so ru nu dur
ve gö rül me ora n� yak la ��k
ola rak yüzde 6-7 ka dar d�r.
�s tan bul ilin de ya p� lan bir
ça l�� ma da ki lo lu ol ma s�k l� -
�� n�n k�z lar da 12-13 ya� la -
r�n da yüzde 21, er kek ler de
11-12 ya� la r�n da yüzde 27
ile en yük sek dü ze ye ç�k t� -
�� gö rül mü� tür. Son on y� la
gö re sa na yi böl ge le rin de ki
ço cuk luk dö ne mi obe zi te -
si nin ar t� ��n da iler le me gö -
rül mü� tür. 

�i� man ye ti� kin le rin
önem li bir ora n�n da �i� man l� ��n ço cuk luk
hat ta süt ço cuk lu �u dev re sin den iti ba ren
ba� la d� �� ile ri sü rül mek te dir. Ai le nin obez ol -
ma du ru mu, sos yo-eko no mik du ru mu, ai le -
nin e�i tim se vi ye si ve ai le ti pi ço cuk luk obe -
zi te si ni ar t� ran ne den ler dir. Ay r� ca te le viz yon
önün de ge çen za man da ve o an da ye nen
yi ye cek ler de bu ko nu da obez ol ma y� et ki ler.
Kü çük ço cuk lar da dü zen li ye me al�� kan l� ��
ai le ler ve ba k� c� lar ta ra f�n dan üst le nil di �i için
ço cu �un bes len me sin de önem li bir rol oy -
nar lar. Ço cuk la r�n yi ye cek ter cih le ri, ai le le ri -
nin ye me dav ra n�� la r�n dan ve yi ye cek se çim
ter cih le ri ile �e kil le nir. An ne-ba ba n�n bes len -
me tar z�, ö�ün sa y� s�, gün lük ak ti vi te �ek li et -
ki li olur ken, okul ça �� ve er gen lik dö nem de
bi re yin gü nü nün bü yük bir k�s m� n� ge çir di �i
e�i tim mer ke zin de ki kan tin ve ye mek ha ne -
ler de su nu lan be sin le rin içe rik le ri ile e�i tim
prog ram la r�, öne ri len fi zik ak ti vi te nin ye ri
obe zi te nin olu� ma s�n da et ki li ol mak ta d�r. 

■ HIZ LI VE FAZ LA YE ME DAV RA NI �I
�l ko kul ça ��n da ve er gen lik dö nem le rin de

k�z lar ara s�n da er kek le re k� yas la da ha yük sek
oran da �i� man l�k ol gu su na rast lan mak ta d�r.
Gü nü müz de obe zi te nin, ge ne tik yat k�n l� ��
olan ki �i ler de çev re sel fak tör le rin et ki si ile or -
ta ya ç�k t� �� ka bul edil mek te dir. �i� man la r�n
faz la ye me is te �i nin ve bes len me bi çi mi nin
ai le çev re sin den edi ni len bir al�� kan l�k ol du �u
ile ri sü rül mek te dir.

Obe zi te de en önem li fak tör ler den bi ri de
h�z l� ve faz la ye me dav ra n� �� d�r. Bu gün, top -
lum la r�n bes len me sin de ya� dan, �e ker den,
tuz dan zen gin, po sa dan fa kir bir di ye tin yer
al d� �� gö rül mek te, i� lem gör me mi� g� da la r�n
tü ke ti mi gi de rek azal mak ta d�r. Esas prob le -
min, di ye tin ya� ve kar bon hid rat k�s m�n da ki
den ge siz lik ten kay nak lan d� �� ve bes len me
bil gi si ile il gi li ol du �u dü �ü nül mek te dir. A�� r�
ki lo lu ço cuk la r�n di yet le rin de faz la ener ji yi
ya� dan al d�k la r� be lir til mek te dir. Mo dern ya -

�a m�n ge tir di �i bes len me al�� kan l� ��n da ka lo -
ri ve ya� yo �un lu �u nun faz la olu �u (fast fo od
tar z� bes len me) obe zi te s�k l� �� n�n ar t� ��n da bir
risk fak tö rü dür. Gün de üç ya da da ha faz la
bes le nen ve ö�ün le ri ni dü zen li tü ke ten ki �i -
ler de, gün de bir ya da iki kez dü zen siz bes le -
nen ki �i ler den da ha az s�k l�k ta obe zi te ye
rast lan mak ta d�r.

■ BES LEN ME ALI� KAN LIK LA RI
DE ��� ME L�

Be bek lik dö ne min de ki bes len me �ek li
ço cu �un ile ri y�l lar da ki bes len me al�� kan l� �� n�
be lir ler. An ne sü tü ile bes len me nin obe zi te
olu �u mu nu ön le yi ci et ki si iyi bi lin mek te dir.
Ço cuk her a� la d� ��n da bi be ron ile süt ver -
mek, mu hal le bi gi bi ka lo ri den zen gin be sin le -
re er ken ba� la mak ve bun la r� faz la mik tar da
ver mek ço cuk lar da �i� man l� �a yol açan yan -
l�� uy gu la ma lar d�r. 

Ha re ket siz ya �am bi çi -
mi nin de bir uzan t� s� obe zi -
te dir. Te le viz yon sey ret -
mek ile vü cut ya� da �� l� m�
ve to tal vü cut ya �� ara s�n -
da bir ili� ki ol du �u da sap -
tan m�� t�r. Te le viz yon rek -
lam la r�, ki �i nin tü ket ti �i g� -
da n�n ni te lik ve ni ce lik le ri ni
et ki le mek te, obe zi te ye yol
açan kö tü di yet al�� kan l�k -
la r� na yol aç mak ta d�r. Te le -
viz yon sey ret me sü re si bo -
yun ca ki �i le rin ana ö�ün le -
ri ne ila ve ten ara ö�ün yap -
t�k la r� s�k ça gö rül mü� tür.
Te le viz yon sey ret me sü re -
si faz la la� t�k ça ki �i nin otur -
ma sü re si art mak ta, bu da
Vü cut Kit le �n dek si’nde
(BK�) ar t� �a yol aç mak ta d�r.

Obe zi te s�k l� ��, 4 sa at ten da ha faz la te le viz -
yon iz le yen ve ya bil gi sa yar ba ��n da va kit ge -
çi ren ço cuk lar da, 1 ya da 1 sa at ten da ha az
za man ge çi ren ler le k� yas lan d� ��n da da ha
yük sek sap tan m�� t�r. Ya p� lan ça l�� ma lar, te le -
viz yon iz le yen ço cuk la r�n hiç rek lâm iz le me -
yen ler den da ha faz la �e ker li g� da tü ket me yi
ter cih et tik le ri ni göz le mi� tir. Ay r� ca, bu tarz
rek lâm la ra ma ruz kal ma, ço cu �un ener ji yo -
�un lu �u ve be sin de �e ri az olan yi ye cek le ri
ter ci hi ni ar t�r mak ta d�r. Ba z� ço cuk lar da psi -
ko lo jik so run la ra tep ki ola rak a�� r� i� tah s�z l�k
gö rü le bi le ce �i gi bi, ba z� la r�n da bu tep ki faz la
ye me �ek lin de or ta ya ç� kar. An ne-ba ba ve
ço cuk ara s�n da ki ili� ki ler, ev or ta m�n da ki
prob lem ler, ar ka da� grup la r� ta ra f�n dan ka bul
edil me me, ders ler de ki ba �a r� s�z l�k lar ço cu -
�un ruh sal ya p� s� n� et ki le ye rek bes len me bo -
zuk luk la r� na ne den ol mak ta d�r. 

Obez ço cuk lar da özel lik le er gen lik dö ne -
min de ar ka da� edi ne me me, grup fa ali yet le ri -
ne ka t�l ma ma gi bi or ta ya ç� kan psi ko lo jik bo -
zuk luk lar ço cu �un obe zi te de re ce si ni art t�r -
mak ta d�r. Obez ço cuk lar bü yü dük çe �i� man -
l�k, di ya bet, hi per tan si yon, kalp da mar has ta -
l�k la r� gi bi kro nik has ta l�k la ra ne den ol mak ta -
d�r. Bu yüz den ön ce den ön le mi mi zi al mak
ha ya ti önem ta ��r. 

Ço cuk luk dö ne mi obe zi te si te da vi si zor -
dur, hem fi zik sel hem duy gu sal bir du rum dur.
Te da vi yak la �� m�n da ön ce lik le ai le nin e�i til -
me si önem li dir. Ge nel lik le ai le ler bu du ru mu
bir so run ola rak gör me mek te dir. Obez ai le le -
rin suç lu luk his si, sa vun ma c� bir tu tum ser gi -
le me le ri ne ne den ol mak ta d�r. Te da vi nin ba -
�a r� s� için ai le nin ola ya ka t�l ma s� ve ama c�n
ne ol du �u nu bil me si ge re kir. Tüm dün ya da
obez ço cuk la r�n te da vi sin de mo del ola rak
mul ti di sip li ner bir yak la ��m kul la n�l mak ta d�r.
Te da vi eki bi dok tor, ço cuk hem �i re si, di ye -
tis yen, psi ko log, fiz yo te ra pist ve ço cu �un
an ne sin den olu� ma l� d�r.

iDRAR KAÇIRMA
tedavi edilebiliyor
iDRAR KAÇIRMA
tedavi edilebiliyor
iDRAR KAÇIRMA
tedavi edilebiliyor
iDRAR KAÇIRMA
tedavi edilebiliyor
iDRAR KAÇIRMA
tedavi edilebiliyor
iDRAR KAÇIRMA
tedavi edilebiliyor

Uzm. Dr. Si bel Spi nu
(MÜTFV Özel Tıp Mer ke zi

Ço cuk Sa� lı �ı ve Has ta lık la rı Uz ma nı)

ÜCRETS�Z ESTET�K PROJES�
Estetik International Sa�lık Grubu, ba�lattı�ı

sosyal sorumluluk projesi kapsamında her ay
ihtiyaç sahibi bir hastayı ücretsiz estetik

operasyonla yeniden hayata ba�lıyor. 
Estetik International’dan yapılan açıklamada,
gerçekten estetik operasyona ihtiyaç duyan

ki�ilerin hayatına güzellik katmak, onların
psikolojik ve sosyal hayatının kalitesini

yükseltmek için bu projenin ba�latıldı�ı belirtildi.
Türkiye’de faaliyet gösteren 1000’e yakın benzer
sa�lık kurulu�unun her ay ihtiyacı olan bir ki�iyi
benzer projeyle tedavi etmesi durumunda yılda

12 bin insanımızın hayata yeni bir ba�langıç
yapaca�ı ifade edilen açıklamada, “Böyle bir

projeyle insanlarımızın ya�amına güzellik
katmaktan mutluluk duyuyoruz. Umarız bu

projemiz sektörümüze yeni bir açılım ve

farkındalık getirir” denildi. 
UYGULAMA 'KEYF�' DE��L

Açıklamada, sosyal sorumluluk projesiyle ilgili �u
bilgilere yer verildi: “Bu sa�lık projesinin amacı,

25 ya� altı gençler ve çocukların estetik
ihtiyaçlarını kar�ılamaktır. Bu kapsamda bize

ba�vurmanın tek kriteri ihtiyaç sahibi olmak ve
bunun belgelenmesidir. Kesinlikle keyfi olmayıp,
estetik yaptırması gereken ama bu uygulamayı
kar�ılayacak maddi olana�ı bulunmayan ki�iler

ba�vurabilir.  Ba�vuran hastalar muayene ediliyor
ve en acil estetik olması gerekene öncelik

veriliyor. Her ay bir ihtiyaç sahibi bu ücretsiz
hizmetimizden yararlanmaktadır.

Ba�vurular, internet sitemiz
www.estetikinternational.com’daki form

doldurularak yapılmaktadır.”

Dr. Mustafa Çiftçi, ‘Enürezis
noktürna’ olarak

isimlendirilen geceleri idrar
kaçırma �ikâyetinin

toplumun yüzde 15-20’sinde
görülen bir hastalık
oldu�unu söylüyor.
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Geç mi� te Göz te pe Or ta oku lu ola rak
bi li nen �im di ise Göz te pe �h san Kur -
�u no� lu Li se si ola rak e�i tim ve ö� re -

tim ya �a m� na de vam eden kök lü ku ru lu �un
me zun la r� Ka d� köy lü le re ve Türk spo ru na
hiz met et me yi sür dü rü yor. Y�l lar ön ce otur -
duk la r� s� ra lar dan me zun bi rer ö� ren ci ola rak
ay r�l d�k tan son ra da Göz te pe Or ta oku lu’nu
hiç bir za man unut ma yan, �im di ki is mi Göz -
te pe �h san Kur �u no� lu Li se si ol sa da bu kök -
lü ku ru lu �a ba� l� l�k la r� n� dü zen le dik le ri spor
fa ali yet le riy le ser gi le yen bu gü nün ye ti� kin -

le ri, i�a dam la r�, ö� ret men le ri, geç ti �i miz
haf ta Ka d� köy lü le rin unu ta ma ya ca �� bir plaj
vo ley bo lu tur nu va s� na ev sa hip li �i yap m�� -
lar d�. 

DER NEK VE SPOR KU LÜ BÜ
Göz te pe Or ta oku lu Me zun la r� Der ne -

�i Genç lik ve Spor Ku lü bü 2009 y� l�n da

ku rul du. Ku lü bün muh te �em bir de vo -
ley bol ta k� m� var. Ku lü bün mih man dar la -
r� ise yi ne Göz te pe �h san Kur �u no� lu Li -
se si’nin, na m� de �er Göz te pe Or ta oku -
lu’nun es ki ö� ren ci le ri…

Kim ler mi? Göz te pe Or ta oku lu’nun,
1982 y� l�n da dü zen le nen Or ta okul lar ara -
s� Vo ley bol �am pi yo na s�’nda Tür ki ye 2.
olan kad ro su. Kim ler var kim ler… Ser dar
Tun cay, Mü fit Er do�, Sü ha Üs tün, Tan ju
Acar, Boz kurt Ge zen, Cü neyt Ek �i o� lu,
Er gin Ba ba can, Er tan De de o� lu, Ra na
Sen gör, Ha luk Ba� türk. 

Ku lü bün Ba� ka n� Ser dar Tun cay, Ge -
nel Kap tan ise Mü fit Er do�, Ba� kan Yar -
d�m c� s� Sü ha Üs tün, di �er isim ler ise üye -
ler. Ya ni es ki top rak lar el le ri ni ta ��n al t� -
na koy mu� lar. Bir za man lar ö� ren ci si ol -
duk la r� kök lü e�i tim ku ru ma kar �� geç -
mi� te ol du �u gi bi ge le cek te de ba� l� l�k la -
r� n� ser gi le mek ama c�y la birara ya gel mi� -
ler. T�p k� es ki gün ler de ki gi bi. Ya� la r�
iler le se de, saç la ra ak, �a kak la ra kar dü� -
se de he ye can ay n� he ye can. �im di ki
genç ler için ör nek ça l�� ma lar yap mak,
genç le ri spo ra ka zan d�r mak, bu yö nüy le
top lu ma bir an lam da hiz met et mek en
önem li amaç la r�. 

Ku lüp ba� ka n� ad� na aç�k la ma ya pan
Ge nel Kap tan Mü fit Er do� bir kut sal

amaç tan da bah se di yor; ih ti ya c� olan tüm
ö� ren ci le re burs ver mek. An cak pro se dür
ge re �i bu nu ya pa ma ma n�n üzün tü sü nü
ya �� yor lar. Ku lü bün ayak ta kal ma s� için

3-5 ki �i bir ara ya ge lip du ru mu fi nan se et -
mi� ler ve �s tan bul Vo ley bol li gi ne ka t�l -
m�� lar. �lk y�l ba �a r� l� ola ma sa lar da
2010/2011 se zo nun da Ana do lu ya ka s�n -

da ki tüm maç la r� set ver me den ka zan ma -
s� n� bil mi� ler. �s tan bul �am pi yo na s� fi -
nal le ri ne kal ma ba �a r� s� gös te rip, �s tan bul
3. sü ol mu� lar. Ay n� y�l ve te ran vo ley bol
ta k� m� da 3. ol mu�. “Spor cu la r�n hep si
Ka d� köy lü” di yor Ge nel Kap tan Mü fit
Er do�. Ya ni Ka d� köy’ün ba� r�n dan do -
�an ço cuk lar hep si. Ka d� köy’ün spor da
ad� n� du yur ma s� an la m�n da el le rin den
gel di �in ce ba �a r� l� ol ma ya ça l� �� yor lar.
Spon sor ara y�� la r� sü rü yor. Hot Stop Mo -
bil Ca fe spon sor lu �u ka bul et mi�. En
az�n dan sa lon ki ra s� öde mek gi bi önem li
bir mad di s� k�n t� dan kur tul mu� ku lüp. Er -
do� son ola rak �öy le di yor: “E�er ye ter li
spon sor bu la bi lir sek en bü yük ha ya li miz;
va ta na ya rar l� ola bi le cek ö� ren ci le rin ye -
ti� me si ne ola cak kat k� la r� m�z d�r.” 

Bir zamanlar sıralarında oturdukları Göztepe
Ortaokulu’nun dernek ve kulüp çatısı altında

biraraya gelmesini sa�ladılar.
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Mustafa SÜRMELİ

Fenerbahçe ola�anüstü genel kurul
toplantısına Kadıköy Belediye Ba�kanı

Av. Selami Öztürk de katıldı. Öztürk,
Fenerbahçe Kongre Üyesi olarak

katıldı�ı ve bir de konu�ma yaptı�ı
toplantıda “Tarih hiçbir �eyi unutmaz,

her �eyi gelecek ku�aklara aktarır. 

Bu kulübe herhangi bir �ekilde yan
bakanlar, Avrupa’ya mektup yazanlar
unutmasınlar ki ilahi adalet tecelli
eder” dedi. Konu�masında sık sık birlik
ve beraberlik mesajları veren Öztürk,
“Dost-dü�man böyle günlerde belli
olur” �eklinde konu�tu.

06 - 13 Kasım 2011 tarihinde Macaristan’ın
Eger �ehrinde düzenlenecek 20. Dünya
Zekâ Oyunları �ampiyonası’nda ve 6.

Sudoku �ampiyonası’nda ülkemizi temsil
edecek olan Türk Beyin Takımı üyeleri

belirlendi. 20. Türk Beyin Takımı’na
ödülleri Türk Beyin Takımı Onursal

Ba�kanı Sn. Nevzat Erkmen’in de katıldı�ı
bir törenle verildi. 

■ ��TE EN ZEK� TAKIM
2011 Türk Beyin Takımı; 23 ya�ındaki

Bilgisayar Mühendisi
Mehmet Murat Sevim, 27

ya�ında, Makine
Mühendisli�i Doktora

Ö�rencisi Salih Alan, 29
ya�ında, Makine

Mühendisi Serkan Yürekli,
31 ya�ında, Bilgisayar

Mühendisi Taner

Karabulut’tan olu�uyor. Türk Beyin Takımı
Kaptanı Ferhat Çalapkulu önderli�indeki 5

ki�ilik ekiple Macaristan’da yarı�acak.
Gülce Özkütük Yürekli ve Murat Koz ise

yedek takım üyeleri olarak belirlendi. 
Türk Beyin Takımı’nın yanında seçmelerde

18 ya� altı katılımcılardan olu�an 2011
Genç Türk Beyin Takımı ise Fatih Kamer

Anda, Ömer Faruk Yatkın, Hüseyin
Güngör, Hakan �ahin’den olu�uyor. 14 ya�
altı katılımcılardan olu�an 2011 Yıldız Türk

Beyin Takımı’nda da Mehmet Ça�atay
Karabulut, Mehmet Durmu�, Alperen

�stanbullu, Rü�tü Batuhan �ahin yeralıyor.

KO NE asan sör le ri ile ya p� lan spon sor luk
an la� ma s� n�n ar d�n dan Ka d� köy Genç lik
Spor Ku lü bü bu y�l yap t� �� bom ba trans -

fer ler de çok can ya ka cak gi bi.
Ka d� köy’ün is mi ni ta �� ma s� ba k� m�n dan

bir an lam da il çe mi zi tem sil et me ye aday ku -
lüp ler den olan Genç lik Spor Ku lü bü, Al t�n -

yurt'tan al� nan Zey nep Çe lik’in ar d�n dan Ça -
nak ka le Ye �il Bi ga diç Spor’dan Ba har Uy kan

ile �i� li Spor Ku lü bü’nden Ece su Tu na’y� da
renk le ri ne ba� la d�. 

2011-2012 se zo nun da, KO NE Ka d� köy
Genç lik is mi ile sa ha lar da yer ala cak olan Vo -
ley bol A Ba yan Ta k� m� 3. lig için trans fer le ri
h�z lan d�r d� �� vo ley bol ca mi as�n da ko nu �u lu -
yor.

Spon sor luk ko nu sun da pren sip an la� ma s�
ya p�l d�. Söz le� me si nin bu haf ta im za lan ma s�
bek le ni yor. �m za so nun da ye ni se zon da ku lüp,
KO NE Ka d� köy Genç lik is mi ile sa ha lar da
ola cak A Ba yan ta k� m� için kol la r� s� va d�. Ta -
k� m�n 3. li ge ç� ka bil me si için tek nik ekip ve
yö ne tim ça l�� ma la r� n� h�z lan d�r d�. 
■ B� GA D�Ç’TEN BA HAR, ��� L�’DEN

ECE SU EK� BE KA TIL DI
Geç ti �i miz ay bon ser vi si Al t�n yurt'tan al� -

nan Zey nep Çe lik’in ar d�n dan Ça nak ka le Ye -
�il Bi ga diç Spor’dan Ba har Uy kan ile �i� li
Spor Ku lü bü’nden Ece su Tu na KO NE Ka d� -
köy Genç lik kad ro su na ka t�l d�.

Ku lüp yö ne ti min den al� nan bil gi ye gö re,
önü müz de ki haf ta lar da 6 ye ni spor cu ile an la� -
ma sa� lan ma s� bek le ni yor. Ko nu ile il gi li ola -
rak bilgi veren ba� an tre nör Can Ça vu �o� lu,
“Ko ne Asan sör le ri nin des te �i ile geç ti �i miz
se zon ç�k t� �� m�z yol da bu se ne da ha sa� lam
ba s� yo ruz. Ku lüp Ba� ka n� �l ker Ha be �o� lu ve
�u be Kap ta n� Yu suf Bo yat’�n des tek le ri ve
özve ri li ara� t�r ma la r� ile ver di �im trans fer lis -
te si h�z la ta mam la n� yor. Umu yo rum ki lis te de -
ki di �er 6 oyun cu nun en az 4 ta ne si ile im za
ata ca �� m� z� dü �ü nü yo rum. Bu se zon Ko ne Ka -
d� köy Genç lik ola rak 3. li ge mer ha ba di ye cek
2 ta k�m dan bi ri ola bil me yi ümit edi yo ruz. K�z -
la r� ma ara m� za ho� gel di niz di yo rum” de di.

Onlar, gençlere, spora ve
topluma hizmet ediyorlar
Onlar, gençlere, spora ve
topluma hizmet ediyorlar
Onlar, gençlere, spora ve
topluma hizmet ediyorlar
Onlar, gençlere, spora ve
topluma hizmet ediyorlar
Onlar, gençlere, spora ve
topluma hizmet ediyorlar
Onlar, gençlere, spora ve
topluma hizmet ediyorlar

İşte Türkiye’yi
temsil edecek

genç yetenekler

2011 Türk
Beyin Takımı

sizlere emanet.
Türkiye

Macaristan’da
yarı�acak

ekipten çok
ümitli.

Geçti�imiz yıl ilki gerçekle�tirilen ve binlerce
ö�rencinin katıldı�ı “Kı� Spor Okulu” projesi,

bu yıl yeniden Ata�ehirlilerle bulu�uyor.
Futbol, Basketbol, Voleybol, Taekwondo,
Jimnastik, Boks ve Kick Boks dallarından

olu�an spor okulu, Celal
Yardımcı �lkö�retim Okulu

Spor Salonu ve Yeni
Çamlıca Ataevi’nde
gerçekle�tirilecek. 

05-13 ya� arasındaki
çocukların katılaca�ı proje

kapsamında yer alan
bran�lardan futbol dersleri
Yeni Çamlıca Ataevi’nde
di�er bran�lar ise Celal

Yardımcı �lkö�retim Okulu Spor Salonu’nda
yapılacak. Katılımın ücretsiz olarak yapıldı�ı

projede kayıtlar için Ata�ehir Belediyesi
Basın-Yayın ve Halkla �li�kiler Müdürlü�ü’ne
ba�vurulabiliyor. Ekim ayına kadar sürecek

kayıtlar için, ö�rencilerin T.C. Kimlik
Numarası ve  sa�lık oca�ından alınmı� sa�lık

raporu ile ilgili birime ba�vurması yeterli.

Haydi Kış Spor
Okulu’na

KGSK’ye KONE bereketi.
Kulüp bomba yeni

transferiyle çok konu�uluyor.

KGSK transferde çok h�zl�KGSK transferde çok h�zl�KGSK transferde çok h�zl�KGSK transferde çok h�zl�KGSK transferde çok h�zl�KGSK transferde çok h�zl�

Zeynep
ÇE L�K

Ece
SU TU NA Bahar 

UY KAN

Erkek san�lan kad�n taraftar isyan etti!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun

aldı�ı kararla, 20 Eylül ak�amı
oynanan Fenerbahçe-Manisaspor

maçını sadece kadınlar ve çocuklar
izledi. �ükrü Saraco�lu stadındaki

maçın ardından ise en çok bir foto�raf
konu�uldu. Medyada ve sosyal

payla�ım sitelerinde en çok
yorumlanan foto�raftaki ki�inin, maça
girebilmek için kadın kılı�ına giren bir

erkek oldu�u iddia edildi.
“Fenerbahçe sevdası kadın

kılı�ına bile soktu”
ba�lıklarla milyonlarca ki�i

tarafından payla�ılan
foto�rafın altına yapılan
yorumlarda o taraftara

hakeret edildi. Oysa bu ki�i
erkek de�il, evli ve iki

çocuklu ev hanımı Sema

Hanım'dı. Kendisi Fenerbahçe
fanati�iydi. Ve bu foto�rafın

yayınlanmasının ardından psikolojik
olarak büyük çöküntü ya�adı.

Hakarete u�radı�ını iddia ederek
dava açmak için avukatına talimat
verdi. Kadıköy'de ya�ayan taraftar

Sema Hanım'ın avukatı Rü�tü
Dö�enci, müvekillinin bu haberlerle
manevi olarak çöküntü ya�adı�ını
söylüyor. Dö�enci, “Söz konusu
haberle müvekkilimin foto�rafı

izinsiz olarak yayınlanmı�, sosyal
payla�ım sitelerinde hakarete

u�ramı�tır. Ya�ananlar kendisini
üzmü�, soka�a çıkamaz hale

gelmi�tir. Maddi ve manevi tazminat
davası açaca�ız. Söz konusu
yayınların kaldırılması için suç

duyurusunda bulunaca�ız” dedi.

Erkek diye foto�rafı
yayınlanan Kadıköylü kadın

taraftar, dava açacak.

Haydi Kı� Spor
Okulu’na

Ata�ehir’de yeni
dönem ücretsiz

Kı� Spor
Okulları ba�ladı.

Spor Okulları,
çocuklara 7

farklı dalda spor
e�itimi alma

fırsatı sunuyor.

ÖZTÜRK, FB GENEL KURULUNDAYDI
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● Mus ta fa SÜR ME L�

11. Ulus la ra ra sı Mar ma ra Su al tı Gö rün tü le -
me Fes ti va li, 1-9 Ekim 2011 ta rih le ri ara sın da
dü zen le ne cek. Türk Ba lı ka dam lar Spor Ku lü -
bü ta ra fın dan il ki 1992 yı lın da dü zen le nen
fes ti val, 2007 yı lın da ve fat eden su al tı gö rün -
tü yö net me ni Ha luk Ce can’a it haf edil di. 
Av ru pa Su al tı Gö rün tü le me Fes ti va li (EUI FA)
der ne �i ça tı sı al tın da dü zen le nen ve ala nın -
da dün ya nın en pres tij li fes ti val le ri ara sın da

yer alan Ulus la ra ra sı Mar ma ra Su al tı Gö rün -
tü le me Fes ti va li’ne bu yıl da yurt
içi ve dı �ın dan bü yük il gi ol du -
�u nu söy le yen Türk Ba lı ka -
dam lar Spor Ku lü bü Ba� ka nı
M. Ne zih Sa ru ha no� lu, bu yıl
fes ti val kap sa mın da dü zen le -
ye cek le ri “Ya �a yan Mar ma ra
Ya rı� ma sı” ile Mar ma ra De ni -
zi’nin bu de fa gü zel lik le riy le ön
pla na çı ka rıl ma sı nı is te dik le ri -
ni söy le di. 
Mar ma ra Fes ti va li 2011 kap -
sa mın da ger çek le� ti ri len Sos -
yal So rum lu luk Pro je siy le ay nı
za man da kim se siz ço cuk la rın
fo to� raf, da lı�, su al tı ve de niz le -
rin ko run ma sı ko nu la rın da bil gi -
len di ri le cek le ri, ak ti vi te le re ka tı la -
cak la rı nı söy le yen Sa ru ha no� lu, fes ti va lin

özel lik le su al tı fo to� raf çı lı �ın da ka ri ye ri ni ge -
li� tir mek is te yen ler sa nat çı lar için de önem li

bir fır sat ni te li �in de ol du �u nu söz -
le ri ne ek le di. 

Tür ki ye’nin su al tı gü zel lik le ri nin
dün ya ya ta nı tıl ma sı, de niz kir li li �i -
ne dik kat çe kil me si, genç ku �ak -

la ra de niz sev gi si nin a�ı lan ma sı,
fes ti va lin olu� tur du �u si ner ji sa ye -
sin de ço cuk la ra yö ne lik sos yal so -

rum lu luk pro je le ri nin ge li� ti ril me -
si gi bi önem li mis yon üst le nen

fes ti va le dün ya nın her ye rin den
fark lı sek tör ler den in san la rın i� ti rak
et ti �i ni be lir ten Sa ru ha no� lu, Türk
Ba lı ka dam lar Spor Ku lü bü’nün Tür -

ki ye için önem li bir ka za nım ol du �u -
nu, bir spor ku lü bü ola rak yet ki li ler -

den da ha çok des tek bek le dik le ri ni de
vur gu la dı. 

●  Yaz� ve foto�raflar: Gökçe UYGUN

�
s tan bul'dan sa de ce bir kaç sa at uzak l�k ta ki Sa kar ya,
sa hip ol du �u gü zel lik ler ile do �a tu riz mi nin ye ni
göz de si ol ma ya ha z�r la n� yor. Do �u Mar ma ra Kal -

k�n ma Ajan s�, Fe riz li il çe sin de ki Acar lar Lon go -
zu, Nal köy, Sa r� ah met ler ve Gür p� nar köy -

le ri ni kap sa yan bir tu rizm ham le si ba� -
lat t�. 

“K�r sal Tu rizm Mer ke zi Olu �um
Ça l�� ma la r� Pro je si”nin ama c�

k�r sal tu rizm alt  ya p� s� n�
olu� tu ra rak do �al gü zel -

lik ler, ta ri hi ve kül tü rel zen -
gin lik le rin ta n� t�l ma s� yo luy la böl -
ge yi k�r sal tu riz min vaz ge çil mez
nok ta la r�n dan bir me kân ha li ne ge -
ti ril me si... Ye rel hal ka ek ge lir kay -
nak la r� ya ra ta rak eko no mik kal k�n ma -
ya kat k� da bu lun mak da bir ba� ka he def...
Geç ti �i miz gün ler de böl ge ye, Ga ze te Ka d� -
köy'ün de ka t�l d� �� bir ta n� t�m ge zi si dü zen len di. Ge -
zi de, böl ge nin do �al ve ta ri hi gü zel lik le ri zi ya ret edil -
di. 

■ YER YÜ ZÜN DE K�  CEN NET
Sa kar ya neh ri nin Ka ra de niz’e ula� t� �� k�s m�n ya -

k�n la r�n da yer alan
Acar lar Lon go zu'nda

243 ku� ve 2300 bit ki
150’den faz la a�aç tü rü bu lu -

nu yor ki bun la r�n ara s�n da su me nek �e si, göl
la le si gi bi en der tür ler dik kat çe ki yor. 12 ki lo -
met re uzun lu �a ve 1.5 ki lo met re ge ni� li �in de ki
Acar lar,  tüm bu özel lik le riy le 1998’de Bi rin ci De -
re ce Do �al Sit Ala n� ilan edi le rek ko ru ma al t� na al�n -

d�. Ku� la r�n göç yo lu üze rin de
yer alan Lon goz’da, de niz bi -
sik le ti/tek ne ile di� bu dak,
k� z� la �aç, ka ra a�aç, sö �üt
ve ka vak a�aç la r� ara s�n da,

ku� c� v�l t� la r� n� din le ye rek,
ni lü fer le rin su üze rin de ki

muh te �em gö rün tü sü gi bi ger çe -
küs tü gü zel lik le re �a hit lik ede bi lir si niz.

Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi
Kad�köy Hayvan Dostlar� Platformu

Tel.: 0216 - 415 67 61

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

◗ 30 EYLÜL - 6 EK�M 2011

Haluk Cecan’a ithaf edilen bu yılki
Sualtı Görüntüleme Festivali

kapsamında düzenlenen ‘Ya�ayan
Marmara Yarı�ması’ ile Marmara

Denizi’nin güzellikleri de
vurgulanacak.

Haluk Cecan’a VEFA…

MARMARA’NIN GiZLi BAHÇESiMARMARA’NIN GiZLi BAHÇESiMARMARA’NIN GiZLi BAHÇESiMARMARA’NIN GiZLi BAHÇESiMARMARA’NIN GiZLi BAHÇESiMARMARA’NIN GiZLi BAHÇESi
Türk Ba lı ka dam lar

Spor Ku lü bü Ba� ka nı
M. Ne zih Sa ru ha no� lu

Festival, Ha luk Ce can’a ithaf edildi... 

Avrupa'nın 2. büyük su basar ormanı olan Acarlar Longozu, korunma ve
tanıtım ata�ına kalktı. Deniz, göl, kumul ve orman eko sistemlerini birarada

barındıran dünyanın nadir tabiat kö�elerinden biri olan longozda, tarifi
imkansız tabiat güzelliklerine �ahit olabilirsiniz... 
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