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BELDE
OCAKBAŞI

Tel.: 0216 - 338 39 09

40 YILLIK
TECRÜBEM�ZLE...

Zengin Et, Balık ve Meze çe�itlerimizle...
Anadolu Yakas�n�n en iddial� 
LEZZET NOKTASIYIZ...

Lig TV ve D-Smart yay�n�m�z vard�r. 

“‘Bana Denizi Anlat
Projesi’ çocukların
hayatını de�i�tirdi.

Projenin bu yılki kapanı�ı
Kadıköy Belediyesi
Kozyata�ı Kültür

Merkezi’nde
gerçekle�tirildi.

� Haberi Sayfa 13’te
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Çocuklar denizi yaşadılarYeldeğirmeni duvarları ‘SANATLA’ boyanacak!CKM yeni sanat sezonda da iddialı!
DÜNYANIN farklı noktalarından
gelen sokak sanatçıları, 24-30

Eylül tarihleri arasında “Mural-ist
/ Sokak Sanatı Festivali”yle
Kadıköy Yelde�irmeni’nde

bulu�uyor. Bu festivalle
mahalledeki büyük bo� duvarlar,

resim tuvaline dönü�ecek.
� Haberi Sayfa 9’da

BiR ara�tırmaya göre
Türkiye’nin açık ara farkla

en çok ziyaretçisi olan kültür-
sanat mekânı olan Kadıköy

Belediyesi Caddebostan
Kültür Merkezi, yeni sezonda

da programına aldı�ı
etkinliklerle öne çıkacak.

� Haberi Sayfa 6’da

Müessesemiz gece 00.02’ye kadar açıktır.
Bahariye Serasker Cad. No: 104 Kad�köy

www.belderestaurant.com

Asl� AYHAN
� Yazısı 10’da

On y�l� a�k�n
süreden beri her y�l

yeni bir konu
haz�rlayarak, kat�lan
dostlar�m�zla birlikte

zihinsel ve ruhsal
geli�im yolunda
birikimlerimizi
payla��yoruz.

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 8’de

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

�nsan denen
canl�n�n, ancak

bilimsel
ara�t�rmalarla elde

edilen ipucu
bulgulara göre çok

eski devirlerden beri
sava��mc� ve

sava�kan oldu�u
biliniyor.

�� Haberi 11. Sayfada

Oslo'ya gidip de
Vigeland Park'�

gördü�ümde çok
k�skanm��t�m. Hem
Norveç'i, hem de
Gustav Vigeland'�.
Norveç'i dünyan�n
en büyük heykel

park�na sahip
oldu�u için... 

Geçmi�teki �stanbul’un dört mevsimde
nas�l göründü�ünü, insanlar�n neler
giydi�ini, nas�l e�lendi�ini, binalar�n�,

yollar�n�, köprülerini, denizdeki kay�klar�n�,
Bo�az’�n nas�l buz tuttu�unu, Haydarpa�a’n�n

görkemli görünü�ünü, Moda burnunu,
Caddebostan sahilini merak ediyorsan�z bu
aralar Caddebostan Kültür Merkezi’ni ziyaret
edin. Kad�köy Belediyesi ve Yap� Kredi Kültür

Sanat Yay�nc�l�k i�birli�iyle haz�rlanan,
“Mevsimlerle �stanbul - Yap� Kredi Selahattin
Giz Koleksiyonu’ndan 1925 – 1955 �stanbul
Foto�raflar� Sergisi”, 5 Ekim’e kadar CKM

Sanat Galerisi’nde, �stanbul ve foto�raf
merakl�lar�n� bekliyor. 

Savaşın Halleri

ÖZGÜR YAŞAMA
KURSU

TÜRK’ÜN SANATLA
İMTİHANI

�� Haberi 8. Sayfada

İstanbul’un geçmişine
MEVSiMLERLE yolculuk

2012-2013 e�itim-ö�retim döneminin
ba�lamas�yla birlikte ilkö�retimde 70 bin, yayg�n

e�itimde 75 bin ö�renci olmak üzere Kad�köy’de
toplam 145 bin ö�renci ve 5 bin ö�retmen ders ba��

yapt�. Ancak Kad�köy’de deprem nedeniyle
kullan�lmaz durumda olan okullar�n y�k�larak yerlerine
yenileri yap�lmas� çal��malar� devam ederken, 5 tane

okulun da güçlendirme i�lemleri sürüyor. �n�aat
çal��malar�n�n Kad�köy’deki e�itim-ö�retimi olumsuz
yönde etkileyece�i dü�ünülürken, e�itim-ö�retimde

4+4+4 sistemine geçilmesiyle birlikte Kad�köy’de üçü
ortaokul, ikisi lise olmak üzere be� �mam Hatip okulu,

17 Eylül itibariyle e�itime ba�lad�. 

Silivri'de tutuklu bulunan gazeteci Tuncay Özkan'ın gazeteci
dostları, sanatçılar ve milletvekilleri dayanı�ma etkinli�inde

bulu�tu. Özkan ve di�er tüm ‘Silivri esirlerine’ selam gönderilen
bulu�mada, Özkan'ın kızı Nazlıcan'ın konu�ması izleyicileri a�lattı...

�� Haberi 10. Sayfada

TUNCAY ÖZKAN İÇİN
KADIKÖY’DE BULUŞTULAR
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G E  R E K  L İ
KAY MA KAM LIK: 330 60 99
‹L ÇE EMN. MD.: 411 70 05
TOPLUM SA⁄ LIK MRK.: 336 08 28
‹L ÇE M‹L L‹ E⁄‹ T‹M M.: 346 83 68
‹L ÇE NÜ FUS M.: 337 39 93
GENÇ L‹K SPOR  ‹L ÇE M.: 347 32 50
MAL MÜ DÜR LÜ ⁄Ü: 336 05 77
MÜF TÜ LÜK: 336 25 06
AD L‹ YE: 349 79 60-63
TÜ KO DER: 349 85 10
TÜ B‹ DER: 449 26 26
KA DAS TRO MÜD.: 456 32 58
KADIKÖY TAPU MÜD.: 456 32 53-55-57
TAPU ATA�EH�R: 456 32 46-47
SSK Böl ge Müd.: (0216) 565 40 30
PTT Mü dür lü �ü: (0216) 337 44 10
Hay dar pa �a Gar: 348 80 29
‹DO: 0212 444 44 36

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

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

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

658 00 15

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

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

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

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

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖ NÜL LÜ MER KEZLERİ

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

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

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

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

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

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

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

0216 337 95 25
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DÜNYA global bir hal ald�. Her istedi�imiz
ürünü her yerde bulabiliyor, eri�ebiliyor, bilgisini

alabiliyor ve hatta benzerini de üretmeye
ba�layabiliyoruz. Bu büyük bir f�rsat, bunun
yan�nda bu f�rsat� do�ru de�erlendirmek ve

do�ruyu global bir do�ru olarak ortaya koymak
da önemli. Biraz dikkatlice bak�nca bu

örneklerin hayat�m�z�n içerisinde yer etti�ini
anlayabiliyoruz. Uluslararas� bir etkisi olan ve de
bir ifade dili olarak ortak

olmas� çok önemli,
Uluslararas� i�aretlerle ilgili

bir ba�l�k incelemek
istedim. ��aretlerin,

lisandan öte bir alg�s�
olma gereklili�i her zaman

var. Lakin bu gereklili�i
nas�l standart hale

getiriyor, nas�l
uyguluyoruz? Bunu
incelemek de�erli
olacakt�r. Annem,

“�ngilizce bilmiyorum”
diye yurt d���na

ç�kmaktan çekiniyor. En
büyük korkusu ise
havalimanlar�, oysa
uluslararas�

havalimanlar�n�n
geldi�i bugünkü

noktada
kaybolman�z

gerçekten de zor.
Zira her türlü

anlat�m� i�aretleyen
bir metot ortaya

konmu� durumda.
Bunun yan�nda

i�aretten kas�t, s�rf
uyar� ve

yönlendirme de�il.
Bir reklam panosu

da bu ba�l��a giriyor. Zira panonun
alg�lanabilmesi için belli mesafeden, belli yaz�

karakteri büyüklü�üne uyumlu olmas� gerekiyor.
Bazen bir bak�yorsunuz, dev gibi bir tabela
ancak, bulundu�unuz noktadan tabelan�n

üzerini okuman�z mümkün olmuyor. Bir basit
örnek; “30 km” olarak h�z limitini belirleyen

asfalta yaz�lm�� bir i�aretin boylamas�na uzun
oldu�unu fark etmi�sinizdir. ��te yaz�y� boyuna

uzatma araçla o h�zda seyahat ederken
görebilmemiz için yap�l�yor. Yoksa

uzunlamas�na uygulanmasa, yaz�y� o h�zda
giderken gözünüzün alg�lamas� zor olacakt�.
Yurt d���nda bu i�aretleri, beraberinde tabela

i�aretleriyle birlikte bir standarda getirmeye
çal��an ba��ms�z bir kurulu� var. Ad�

International Sign Association (Uluslararars�
��aretler Derne�i) Derne�in k�sa ad� ISA, dernek

asl�nda yapt��� çal��malar� bir i� ili�kisi olarak
ba�lat�yor. Bu sebeple derne�e üyeli�inizden,
ald���n�z hizmetlere kadar her ba�l�k bir maliyet

içeriyor. Ancak bu maliyetlerle geldi�iniz
noktada, size standartlar ve uygulamalara ait bir
çok bilgi veriliyor. Bir di�er ba�l�k, seminer, fuar

ve yar��malarla ilgili. Sizleri bu takvime davet
eden bir ajanday� sitede bulabiliyor, isterseniz
kat�l�yorsunuz. Çal��malar�n önemi hem ulusal
hem de uluslararas� düzeyde i�liyor olmas�.
Derne�in hükümetler ve yönetimler için de

çal��malar� var. Bir kamu görevlisiyseniz siz de
dernek taraf�ndna yürütülen çal��malar�n bir

parças� olabilirsiniz.
Çe�itli sorular�n�zla,

i�letilen regülasyonlara
kadar sizinle detayl�

bilgiler payla��l�yor. Hata
baz�  konu çal��malar�n�
yapmak üzere, hükümet
organlar�yla ortak çal��ma
ba�l�klar� da bulunuyor.

Bir yandan i�aretlerle ilgili
çal��malara bir endüstri

mant��� ile yakla�an
dernek, bu konuda da

teknik bilgiler payla��yor
ve kaynak gösteriyor. Bir
terimler sözlü�ü bile bu
bölümde bulunuyor. �lgili

ki�iler, bu
bölümden

istatistiklere ve olas�
i� ilanlar�na da
bakabiliyorlar.

Ülkemizde bu tip
kurulu�lar�n internet

siteleri ile yurt
d���ndakiler

aras�nda fark
asl�nda burada
göze çarp�yor.

�çerik bilgisi yurt
d���nda çok önemli,
Türkiye’de ise biz

bunlar� yapt�k diye konulan katalog foto�raf�
daha büyük önem ta��yor. Asl�nda önem ta��yor
demiyelim, kurulu�lar� yönetenler bu tip resimli

bilgileri koymay� daha çok tercih ediyor.
Okuyucu ya da kurulu�u gerçekten takip etmek
isteyenler ise içeri�e bak�yor. Siz içeri�inizi nas�l

sa�lam olu�turusan�z, hem sizinle çal��acak
olanlar seçkin oluyor hem de siz yapt���n�z i�le

zamana yay�lan bir de�er ve fark ortaya
koyabiliyorsunuz. Art�k bizlerinden

sorumlulu�umuzu bilerek, plaket ve ödül odakl�
kurulu�lar olmaktan ve de bunlar� ortaya döken

ki�ilere de�er vermekten vazgeçmenin sizce
zaman� gelmedi mi? www.signs.org

ULUSLARARASI
iŞARETLER

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

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ

KA DI KÖY’DEN
● KONSER
� �dil Bi ret-An ka ra Üni ver si te si So list le ri
�dil Bi ret, 2012’de hem yo �un, hem de ye ni lik ler le do lu bir ça -
l�� ma prog ra m� n� yü rü tü yor. 2012 �u bat ay�n da Ame ri ka’da ki
Ya le Üni ver si te si’nde ver di �i kon ser son ra s� Hin de mith’in iki
kon çer to su nun CD kay d� n� yap t�, Mart ay�n da Gü ney Ame ri -
ka’da yap t� �� tur ne de Ko lom bi ya, Pe ru, Si li, Ar jan tin ve Bre zil -
ya’da kon ser ler ver di. Ma y�s ay�n da �n gil te re ve �s koç ya’da
kon ser ler ve rip, us ta l�k s� n�f la r� yö net ti.  Ey lül ay�n da Fran sa’da
ve re ce �i kon ser ler son ra s�, Sü rey ya Ope ra s� 2012-2013 Oda
Mü zi �i Kon ser le ri nin aç� l� �� n� ya pa cak olan sa nat ç�; Ka s�m
ay�n da �an gay’da bir kon ser ve rip pi ya no ya r�� ma s�n da jü ri
üye si ola cak, Ara l�k ay�n da ise üç Hin de mith kon çer to su nu
da ha kay det mek için Ame ri ka’ya gi de cek.  Aç� l�� kon se ri ni Bi -
ret’le bir lik te ger çek le� ti re cek olan An ka ra Üni ver si te si So list -
le ri Oda Mü zi �i Top lu lu �u, An ka ra Üni ver si te si Dev let Kon -
ser va tu va r�’n�n ye ni den ya p� lan ma sü re ci ve Mü zik Bö lü mü
Çal g� Ana sa nat Da l�’n�n ku ru lu �u a�a ma s�n da ata ma la r� ya p� -
lan, ens trü man la r� n�n us ta la r� olan ö� re tim ele man la r� n�n kat -
k� la r�y la 2011 y� l� n�n Ma y�s ay�n da ku rul du. Sü rey ya Ope ra -
s�’nda ki kon ser de yer ala cak olan, her bi ri ay r� ay r� so lo ve
oda mü zi �i ka ri yer le ri yap m�� Prof. Dr. Or han Ah�s kal ve El len
Je wett, Prof. Çe tin Ay dar ve Doç. Si nan Diz men, top lu lu �un
çe kir dek kad ro su ve ku ru cu üye le ri. Ka d� köy Be le di ye si Sü -
rey ya Ope ra s� Aç� l�� Kon se ri, 30 Ey lül Pa zar ve 1 Ekim Pa zar -
te si gün le ri sa at 20.00’de, bi let ler sa t�� ta! 
� Ru hi Su 100 Ya �ın da / Emin �güs Kon se ri
20 Ey lül 1985’te,12 Ey lül dar be si nin ar d�n dan te da vi si nin en -
gel len me si so nu cu kay bet ti �i miz bü yük halk oza n� Ru hi Su,
Nâ z�m Hik met Kül tür Mer ke zi’nde an� l� yor. Mü zis yen Emin
�güs, us ta n�n an� s� na bir kon ser ve re cek. Kon ser 23 Ey lül Pa -
zar gü nü sa at 20.00’de NHKM K�� l�k Bah çe’de. 

● FEST�VAL
� Ev ren sel Ço cuk Film Fes ti va li
Tür ki ye’de çe �it li ulus la ra ra s� or ga ni zas yon la r� ger çek le� ti ren

CO DE Ço cuk, Film ve Sa nat Der ne �i ile Ulus la ra ra s� Sa nat
Fo ru mu, 22-29 Ey lül 2012 ta rih le ri ara s�n da, �s tan bul’un 2 ay -
r� il çe sin de ve 2 ay r� sa lo nun da Uni ver sal Kids Film Fes ti val
(Ev ren sel Ço cuk Film Fes ti va li)  ad� al t�n da ulus la ra ra s� ço cuk
film le ri fes ti va li dü zen li yor. Bu et kin lik ile ge le ce �in bü yük le ri
ço cuk lar, ha yal ve mi za hi dün ya la r� n� be yaz per de de iz le me
f�r sa t� ya ka la ya cak lar. Her se ans ta fil min  ba ��n da 15 da ki ka
sü re li ço cuk la r�n ken di film le ri ni na s�l çe ke bi le cek le ri ni ö� re -
ten film, re sim de ana renk ler ve mü zik te no ta la r� ö� re ten film -
ler ve UNI CEF’in ço cuk hak la r� n� ö� re ten film ler gös te ri le cek.
Gi ri� te ço cuk la r�n yap t�k la r�, sev gi ve dün ya ba r� �� ko nu lu re -
sim ler ser gi le ne cek. Ço cuk la r�n dün ya ba r� ��y la il gi li dü �ün ce -
le ri ni yaz d�k la r� ku ma� par ça la r�n dan ha l� olu� tu ru la cak. Ç� k�� -
ta ço cuk la r�n  et kin li �i be �e nip be �en me dik le ri ne da ir oy kul -
la na bi le cek le ri 2 adet oy san d� �� ola cak. Fes ti va le ka t� la cak
ül ke le rin �s tan bul’da ki Dip lo ma tik Mis yon la r� ile Be �ik ta� ve
Ka d� köy  Be le di ye le ri nin kat k� ve spon sor lu �un da ger çek le -
�e cek et kin li �i, ço cuk lar üc ret siz ola rak sey re de bi le cek.  Fes -
ti val, Be �ik ta� Be le di ye si ne ait Mus ta fa Ke mal Kül tür Mer ke -
zi (23-24-25 Ey lül 2012 ta rih le rin de) ve Ka d� köy Be le di ye si’ne
ait Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi'nde (22-29 Ey lül 2012 ta rih -
le ri ara s�n da) ger çek le� ti ri le cek. 22 Ey lül Cu mar te si gü nü
CKM’de ve 23 Ey lül Pa zar gü nü MKM’de her ke se aç�k aç� l��
tö ren le ri ya p� la cak. CKM Tel:  0216 467 36 00

● F�LM GÖSTER�M�
� Le nin
Ba ��m s�z Si ne ma Mer ke zi’nin ha z�r la d� �� sos ya list ön der ler
bel ge sel se ri si nin ilk fil mi olan “Le nin - Sos ya liz min K� z�l �a fa -
��” fil mi, Le nin’in dev rim ci ya �a m� n� ve mü ca de le si ni bi yog ra -
fik ola rak ele al� yor. Film ilk kez, 21 Ey lül Cu ma gü nü sa at
20.30’da Nâ z�m Hik met Kül tür Mer ke zi’nde iz le yi ciy le bu lu �a -
cak. 

● KONFERANS
� Gö bek li te pe’yi An la mak
12.000 y�l ön ce si ne ait dün ya n�n ilk ta p� na �� Gö bek li te pe’yi
Ka d� köy Ak tif fel se fe’de ki üc ret siz kon fe rans ile Ah met Tur gut
Yaz man'dan din le me f�r sa t� n� ka ç�r ma y�n. “Gö bek li te pe-Dün -
ya n�n �lk Ta p� na ��” fil mi nin yö net me ni Ah met Tur gut Yaz -

KADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOY
● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

man’la �an l� ur fa Gö bek li te pe’de gü nü müz den
12 bin y�l ön ce b� ra k� lan me saj la r� an la ma ya ça l� -
�a rak, bin ler ce y�l l�k ta ri hi sü reç için de Ana do lu
Bil ge li �i’nin sem bol ler de ya �a yan bi ri ki mi ni de -
�if re et me ye ne der si niz?
Ak tif fel se fe Ka d� köy �u be sin de 24 Ey lül Pa zar te -
si ak �a m� ger çek le� ti ri le cek kon fe rans üc ret siz
ve her ke se aç�k. 0216 336 36 11

● MÜZ�K
� Dost lar Mu si ki Top lu lu �u
Dost lar Mu si ki Top lu lu �u, ye ni dö nem ça l�� ma la -
r� na ve kon ser ha z�r l�k la r� na �ef le ri Kül tür Ba kan -
l� �� Dev let Kla sik Türk Mü zi �i ko ro su so list le rin -
den Ad nan Mun gan yö ne ti min de, 2 Ekim Sa l�
gü nü sa at 19.00’da Üst Göz te pe Tü tün cü Meh -
met Efen di Ca mi i kar �� s�n da bu lu nan ye rin de
ba� l� yor. Ça l�� ma la ra ka t�l mak is te yen ler için ir ti -
bat nu ma ra la r� �öy le: 
Atil la Ay han Erars lan: 0533 345 95 70
Bü lent Çe lik: 0532 454 17 67

● ATÖLYE
� Ak gün Ako va ile Ya ra tı cı Ya zar lık
Ak gün Ako va, Ka nat lar ve Söz cük ler’de bi li nen
ya ra t� c� ya zar l�k ça l�� ma la r� n�n d� �� na ç� ka rak,
yal n�z ca söz cük ler le var ol du �u dü �ü nü len ede -
bi ya t�n gö rün tü le rin ve mü zik le rin elin den na s�l
“su iç ti �i ni” pay la �� yor. Ya ra t� c� Ya zar l�k yol cu lu -
�u nu ya pa cak olan Ako va, Na ti onal Ge og rap hic
der gi si için fo to� raf çe kip ya z� yaz mak tan, Aç�k
Rad yo’da prog ram yap ma ya; üni ver si te ler de
“Ya ra t� c� l�k” ders le ri ver mek ten “me lek ve pe ri”
bi rik tir me ye ka dar bir çok i� yap t� ve ya p� yor. “Ka -
nat lar Ve Söz cük ler” Ya ra t� c� Ya zar l�k ça l�� ma s�,
haf ta içi gru bu 1 Ekim Pa zar te si ve  haf ta so nu
gru bu 6 Ekim Cu mar te si gü nü Fe ner yo lu Za yen -
de Tra vel’de ba� l� yor. 
Tel.: 0 216 348 90 87
� Se ra mik Atöl ye si
Tol ga Eti Sa na te vi’nde ye ti� kin le re, genç le re ve
ço cuk la ra yö ne lik se ra mik ça l�� ma la r�y la il gi li ay -
r�n t� l� bil gi ye 0216 368 26 79 nu ma ra l� te le fon dan
ula �a bi lir si niz. Pa zar ve Pa zar te si gün le ri ha riç
her gün aç�k olan Tol ga Eti Sa na te vi Ba� dat
Cad de si /Se la mi çe� me’de. 

● ÇOCUK
� Ha yal baz Oyun Atöl ye si–Ço cuk lar la Kuk la
Atöl ye si
Ar ka da� la r� n�z la oy na ya bi le ce �i niz ona ha yat ve -
re bi le ce �i niz ye ni bir oyun ar ka da �� yap ma ya ne
der si niz? �s tan bul Oyun cak Mü ze si’nde 22 Ey lül
Cu mar te si sa at 11.30’da ba� la ya cak olan “Ha -
yal baz Oyun Atöl ye si”nde kâ �� d�n bo yay la bu lu� -
ma s� ve ah �a b�n ku ma� la be zen me si, ar d�n dan
ip le rin bü tü nü nü bir le� tir di �i ren gâ renk ip li kuk la -
lar ta sar la ya bi lir si niz. Meh met Er bil’in e�it men li -
�in de ger çek le� ti ri le cek olan atöl ye ça l�� ma s� na
ka t�l mak için re zer vas yon yap t�r mak ge re ki yor. 
0216 359 45 50-51
� De di o Ya ra tı cı El ler-Di no zor Atöl ye si
Ev ren de bir ke re var olan her �ey iz b� ra k�p ya �a -
ma ya de vam edi yor. Bu atöl ye ça l�� ma s�n da, ço -
cuk lar kü çük el le riy le ah �ap tan di no zor oyun cak -
la r� n� i� le yip, mon te edip bo ya ya cak lar. Kü çük
oyun cak us ta la r�, di no zor la r� oyun ve ha yal le rin -
de on lar dan kork ma dan ya�at ma ya de vam ede -
cek. �s tan bul Oyun cak Mü ze si’nde ki atöl ye ça l�� -
ma s� 23 Ey lül Pa zar sa at 11.00’de. 
0216 359 45 50-51

KA DI KÖY DI�INDAN
● F�LM GÖSTER�M�
� Sa bah Yıl dı zı Sa ba hat tin Ali
Türk ede bi ya t� n�n de �er li ya za r� ga ze te ci Sa ba -

hat tin Ali’nin ya �am hi kâ ye si ni ve Tür ki ye’nin ka ran -
l�k dö ne mi ni ir de le yen, fai li meç hul ci na yet le re gön -
der me ya pan “Sa bah Y�l d� z� Sa ba hat tin Ali” bel ge -
sel fil mi 21 Ey lül’de viz yo na gi ri yor. Film, �s tan bul’da
sa de ce Be yo� lu Ma jes tik Si ne ma s�n da iz le yi ciy le
bu lu �a cak.   
49. Al t�n Por ta kal Film fes ti va lin de “Özel Gös te rim”i
ya p� la cak film 28 Ey lül Cu ma gü nü K�rk la re li’de 23.
Sa ba hat tin Ali gün le ri nin aç� l� ��n da da gös te ri le cek.

● KONSER
� “Ey lül’de Har bi ye’de” 2012 Kon ser le ri
E� siz or ta m�y la �s tan bul’un en gü zel kon ser me kân -
la r�n dan bi ri olan Ce mil To puz lu Har bi ye Aç�k ha va
Ti yat ro su bu se ne yi ne Fu norg’un or ga ni zas yo nuy -
la bir bi rin den özel isim le re ev sa hip li �i yap ma ya ha -
z�r la n� yor. Bu y�l ikin ci si dü zen le ne cek olan “Ey lül’de
Har bi ye’de” 2012 Kon ser le ri kap sa m�n da yi ne sür -
priz ve da ha ön ce ya p�l ma m�� pro je ler yer ala cak.
Her bir kon ser ge rek sah ne per for man s� ge rek se ilk
kez ay n� sah ne de yer ala cak isim le ri ile pro je ye özel
ha z�r la n� yor. Ge ce ye özel ���k ve de kor ta sa r�m la r� ile
iz le yi ci le ri bü yü le me ye ha z�r la yan kon ser ler,
21 Ey lül’de ilk de fa ay n� sah ne yi pay la �a cak
olan Du man & Bü yük Ev Ab lu ka da ile ba� la -
y�p, 22 Ey lül’de �eb nem Fe rah, 23 Ey lül’de
yi ne ilk de fa ge ce ye özel ha z�r la d�k la r� �ar k� lar
ile ay n� sah ne de bu lu �a cak olan Zu hal Ol cay
& Ha lil Se za i, 28 Ey lül’de Fer hat Gö çer/
Sympho nic D’Ori ent ile de vam ede cek. Kon -
ser ler, 29 Ey lül’de �ev val Sam ile son bu la -
cak. 

● SERG�
� “Al lan Se ku la: Bir le� me yen
Film ler 1972-2012” Ser gi si
Top lum sal ger çek çi li �in ele� ti rel ola rak ye ni -
den ele al� n� �� n�n ön cü le rin den fo to� raf ç�, film
ya p�m c� s�, ya zar ve ele� tir men Al lan Se ku -
la’n�n “Al lan Se ku la: Bir le� me yen Film ler
1972-2012” ad l� ser gi si, 12 Ey lül-31 Ekim
2012 ta rih le ri ara s�n da Ak bank Sa nat’ta. Ser -
gi kap sa m�n da dü zen le ne cek olan kon fe rans
ve film gös te ri le ri de iz le yi ci ler ta ra f�n dan ta -
kip edi le bi le cek. Ma ri e Mu rac ci ole ve Ali
Akay’�n kü ra tör lü �ün de ger çek le� ti ri len ser gi,
ya k�n za man da tek rar dan bas k� ola rak dü -
zen le nen bir er ken dö nem slayt gös te ri si nin
iki ha li ne odak la n� yor. Ser gi de ay r� ca son dö -
nem de mon taj la nan Ca li for ni a Sto ri es (Ka li -
for ni ya Hi ka ye le ri, 1973-1979) ile Per for man -
ce Un der Wor king Con di ti ons (Ça l�� ma Ko -
�ul la r�n da Per for mans,1973); Talk Gi ven by

Mr. Fred Lux (Bay Fred Lux’un Ko nu� ma s�, 1974);
yö net men li �i ni Noël Burch ile or tak la �a yap t� �� The -
For got ten Spa ce (Unu tul mu� Alan, 2010) ve Lot tery
of the Se a (De niz Pi yan go su,  2006) isim li dört film
yer al� yor.
� Do ra Gü nel “UN VAN-SIZ” Fo to� raf Ser gi si
Do ra Gü nel’in, mo dern ha ya t�n pro fes yo nel i� or ta -
m� ve gün de lik ha yat ta ki iz le ri ni in ce le di �i “UN VAN-
SIZ” isim li fo to� raf ser gi si, TMMOB Mi mar lar Oda -
si Ka ra köy Bi na s�’nda 28 Ey lül ta ri hi ne ka dar gö rü -
le bi lir. Tür ki ye’de önem li sos yal-bel ge sel fo to� raf
pro je le ri ger çek le� ti ren Gü nel, uzun bir sü re dir üze -
ri ne yo �un la� t� �� ça l�� ma s�n da, 2010’lu y�l la r�n Tür -
ki ye’sin de ulus la ra ra s� bir fir ma n�n fark l� dü zey ler de -
ki ça l� �an la r� n� pro fes yo nel ve sos yal ya �am la r�n da
fo to� raf la ya rak 37 y�l d�r için de bu lun du �u �ir ket te
ta n�k l�k et ti �i or tak ya �am la r� da ha ge ni� bir çer çe -
ve de bel ge li yor, sa mi mi ve bü yük bir por tre çi zi yor.
Si yah-be yaz fo to� raf lar dan olu �an ve 3 se ne lik bir
ça l�� ma n�n ürü nü olan bu önem li ser gi gü nü mü zün
ru hu nu ya ka la yan güç lü bir en van ter or ta ya ç� ka r� -
yor.

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

Ajandas›’nda yay›nlanmas›n› istiyorsan›z
gazetekadikoy@gmail.com’dan bize ula�tırabilirsiniz.
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Ka d� köy Göz te pe’de ki Tan zi mat So -
kak ile ye ni ad�yla Prof. Dr. Re �it Bel -
ge say So kak’�n ke si� ti �i kav �ak, ya �a -

nan tra fik ka za la r�y la gün dem de. Böl ge sa kin le ri
iki so ka ��n ke si� ti �i kav �ak ta bu gü ne ka dar on lar -
ca ka za ya ta n�k l�k et tik le ri ni, can kay b� ya �an ma -
ma s� için yet ki li le re bil gi ver dik le ri ni ama bir çö -
züm bu lu na ma d� �� n� ifa de edi yor lar. Adem Me riç,
1992 y� l�n dan bu ya na Tan zi mat So kak’ta es naf.
Elek trik mü hen di si olan Adem Me riç, Tan zi mat
So kak ile es ki ad� Ha mam So kak olan Prof. Dr.
Re �at Bel ge say So kak’�n ke si� ti �i kav �ak ta bu gü -
ne ka dar pek çok ka za ya ta n�k l�k et mi�. Hat ta bir -
ka ç� n� fo to� raf la ya bil mi�. Çek ti �i fo to� raf la r� da
yet ki li ma kam la ra ma il yo luy la gön de re rek, kav -
�ak ta ki tra fik so ru nu nun çö zül me si için ta lep te bu -
lun mu�. An cak bu gü ne ka dar kav �ak ta tra fik gü -
ven li �i nin sa� lan ma s� için bir ça l�� ma ya p�l ma m��. 

� ‘SE S� M� Z� GA ZE TE N�Z ARA CI LI -
�IY LA DU YUR MA YI DÜ �ÜN DÜM’

�l gi li ku rum la ra so ka ��n tra fik gü ven li �iy le il -
gi li ta lep le ri gön der di �i ni ama hiç bi rin den ce vap
ala ma d� �� n� ifa de eden Me riç, “Ben 4-5 ta ne ka za

fo to� raf la d�m. Ama bu gü ne ka dar gör dü �üm
50’nin üze rin de ka za var. Ba z� la r�n da cid di ya ra -
lan ma lar var. Hat ta kom �u mu zun bir kez dük kâ n� -
na gir mi� ti bir araç y�l ba �� ge ce sin de. Ama yi ne
ön lem al�n ma d�. Böy le �i kâ yet le ri miz de vam et ti”
de di.

Yet ki li ma kam lar dan h�z dur du ru cu la r� ta lep
et tik le ri ni ama he nüz bir ça l�� ma ol ma d� �� n� da ek -
le yen Me riç, “Tan zi mat So kak ile es ki Ha mam So -
kak’�n ke si� ti �i nok ta so run lu. Araç la r�n da park
et me si ne de niy le Ha mam So kak ile Tan zi mat So -

kak’�n ke si� ti �i nok ta y� gö re mi yor lar. Tan -
zi mat So kak yu ka r� dan ge len ve Ba� dat
Cad de si’ne gi den so kak, Prof. Dr. Re �it
Bel ge say So kak ile ke si �i yor. Özel lik le sa -
bah la r� 08.00 ile 10.00 ara s� çok ka za olu -
yor. �n san la r�n i�e git ti �i yo �un za man la ra
denk ge li yor. Bu yo �un za man lar da �o för -
ler dur mu yor lar de vam edi yor lar ve ya yo -
lun ya ban c� s� olu yor lar, bun dan do la y� kav -
�ak ta sü rek li ka za olu yor” di ye ko nu� tu.

�imdiye kadar sorunun çözümü
konusunda herhangi bir ad�m at�lmad���n�
vurgulayan Adem Me riç, “En son Ga ze te
Ka d� köy’ü ara ya rak, bu ko nu yu ha ber yap -
ma la r� n� ta lep et tik. Yol la r�n bir an önce ya -

p�l ma s� n� istiyoruz” de di. 
� ‘Ö� REN C� LER DE TEH L� KE DE’
Me riç söz le ri ni �öy le sür dür dü: “�h san Kur �u -

no� lu Li se si var bu ra da. Ö� len sa at le rin de ora dan
a�a �� ya do� ru ge len ö� ren ci yo �un lu �u var. Bu ra -
dan ge çen ya ya lar var. Bu ra da ya p� la cak en ba sit
�ey h�z dur du ru cu la r�. Üç ye re h�z dur du ru cu su ko -
nu lur sa ka za lar ön len mi� olur. Ma li yet li bir �ey de -
�il. Bu nu ko yar lar sa in san la r�n ka za ris ki de or ta -
dan kalk m�� olur.” 

Av ru pa’da her y�l 16-22 Ey lül ta -
rih le ri, Av ru pa Ha re ket lik Haf ta -
s� ola rak kut la n� yor. 2012 Av ru -

pa Ha re ket li lik Haf ta s� kap sa m�n da
“Do� ru Yön de Ha re ket” te ma s� i� le ne -
cek ve ak ti vi te ler dü zen le ne cek. Uy gu -
la ma n�n ya p� la ca �� gün bo yun ca, �e hir -
ler de tra fi �e ka pa t� lan cad de ler de, in san
sa� l� �� ve çev re nin ko run ma s�, mo tor lu
araç tra fi �in den kay nak la nan
ha va kir li �i nin, araç
park prob le mi nin,
gü rül tü nün ve tra -
fik stre si nin
azal t�l ma s� ve
ay n� za man da
fi zik sel ha re ket -
li �i nin art t� r�l ma -
s� amaç la n� yor. 

Et kin lik kap sa m�n -
da,  22 Ey lül 2012 Cu mar te -
si gü nü 10.00-12.00 sa at le ri ara s�n da,
yu ka r� da de �i ni len ko nu lar da ka mu oyu -
nun dik ka ti ne çe ke bil me aç� s�n dan bir
bi sik let et kin li �i ya p� la cak. Et kin lik ne -
de niy le Ka d� köy’de de ba z� yol lar Cu -
mar te si gü nü ka pa l� ola cak. 

� ET K�N L� ��N GÜ ZER GÂ HI
� Ba� dat Cad de si-Göz te pe I��k lar

(Ba� lan g�ç Nok ta s� Sa at: 10.00)
� K� z�l top rak’tan Ka la m��-Fe ner

Cad de si’ne Dö nü� (BP I��k lar)
� Fe ner bah çe Ya r� ma da s� (Mo la

ve ril me si-ik ram-sa at 10.30)
� Fe ner bah çe Ya r� ma da s� Ç� k��

(Sa at: 11.00)
� Cep ha ne lik So kak-Fa ruk

Aya no� lu Caddesi-Ope ra tör
Ce mil To puz lu Cad de -

si’ne Ba� lan t� 
� Su adi ye Plaj

Yo lu-Ba� dat Cad de -
si’ne Ç� k�� 

� Göz te pe I��k lar
(Bi ti�-Sa at 12.00)

Ka t� l� m�n yo �un ola -
ca �� ön gö rü len bi sik let et -

kin li �i ne, be lir le nen gü zer gâh
kap sa m�n da Fe ner bah çe Par k�’nda mo la
ve ri le cek ve ka t� l�m c� la ra ik ram lar ve ri -
le cek. Gü zer gâh sü re sin ce ar� za la nan
bi sik let ler için kam yo net sa� la na cak,
Yo ru lan bi sik let li le re de bu kap sam da
yar d�m edi le cek. 

Sa tış ve da ğıtım
nok ta la rı mız

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Numune Hastanesi Ba�hekimlik, FSMA
Hastanesi Ba�hekimlik, Kad›köy
Emniyet Müdürlü�ü, SSK Bölge

Müdürlü�ü, Hasanpa�a Karakolu,
Göztepe Karakolu, Kad›köy Halk

E�itim Merkezi, Bostanc› Karakolu,
Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi

Erenköy, Marmara Üniversitesi,
Ac›badem, Feneryolu, Erenköy,

Bostanc›, Moda,  Ko�uyolu, Kad›köy,
Kriton Curi, Merdivenköy, Suadiye,

Caddebostan, Osmana�a, ‹çerenköy,
Bostanc›, Sahray›cedid, Fenerbahçe,
Gönüllü Evleri,  Aysel-Abdullah Ö�ücü

K›z Yurdu, �ehit Polis Aileleri
Derne�i, Türkiye ‹�çi Emeklileri
Derne�i, Suadiye Gönüllüleri,

Ko�uyolu D›�bank Sitesi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0216 366 04 23
� Fahrettin Kerim Gökay Vakf�

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

Yakas� �ubesi:           0216 336 11 32
� Puzzle Galeri:             0216 345 55 03
� Tarihçi Kitabevi: 0216 418 68 86
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Bu kavşağa bir çözüm bulun!

Kadıköy’de Cumartesi
günü bazı yollar kapalı

KADIKÖY’de uzun süre beklemelerine ra�men
belediye veya halk otobüsü gelmeyince yolcular,

D-100 Karayolu’nun Sultanbeyli güzergâh�n�
trafi�e kapatt�. 

12 Eylül gecesi saat 20.00 civar�nda D-100
Karayolu Kad�köy Uzunçay�r otobüs

duraklar�nda bekleyen
yakla��k 500 ki�i ,Kad�köy-

Sultanbeyli ile Üsküdar-
Sultanbeyli hatt�nda çal��an

otobüslerin gelmedi�ini
söyleyerek D-100 Karayolu

Ankara istikametini uzun
süre trafi�e kapatarak eylem

yapt�. �stanbul Büyük�ehir
Belediye Ba�kan� Kadir

Topba�‘� istifaya ça��ran grup, geçmekte olan
belediye otobüslerini de yuhalad�. Eylem

s�ras�nda trafikte uzun araç kuyruklar� olu�tu.
Trafikte kalan sürücüler durumu polis ekiplerine

bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ile  yolcular
aras�nda gerginlikler ya�and�.

Ayr�ca yolda kalan sürücüler ve eylemciler
aras�nda da tart��malar ya�an�rken, grup üyeleri

sadece bir ambulans�n geçi�ine izin verdi.
Eylemciler D-100 Karayolunu kullanarak garaja
giden otobüsleri durdurup, kenara çekilmelerini
ve kendilerini Sultanbeyli’ye götürmelerini istedi.
Yolu kapat�p eylem yapan yolcular daha sonra
Uzunçay�r dura��na gelen ek otobüs seferleriyle

evlerine gitti. 

Otobüsleri
gelmeyince yolu

kapatt�lar

Kadıköy
Uzunçayır’da

otobüsleri
gelmeyen

yakla�ık 500
yolcu, yolu

kapatarak polisle
tartı�tı.

KATILDI�IM BOZCAADA TURU’NDA VER�LEN H�ZMETLER�
GÖSTER�LEN ÖZEL �LG�LER�, KATILAN HERKES� VE BEN�,

KEND�M�Z� ÇOK ÖZEL H�SSETMEM�Z� SA�LAYAN, 
�APKA TUR SAH�BES� NALAN HANIM’A,TUR BOYUNCA
MUHTE�EM REHBERL��� VE ÖZEL �LG�S�YLE B�ZLER�N

BOZCAADA’YI EN �NCE NOKTASINA KADAR TANIMAMIZI
SA�LAYAN REHBER U�UR BEY’E SEVG� VE

TE�EKKÜRLER�M� SUNUYOR..
BA�ARILARININ DEVAMINI D�L�YORUM….

BOZCAADA TURUNA KATILAN 

�APKA TUR’A TE�EKKÜR �LANI

YAŞLI LEMAN TEYZE…

Kadıköy’deki
bu kav�ak

ya�anan kazalar
nedeniyle semt

sakinlerinin 
korkulu rüyası
haline geldi. 
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1995 y� l�n dan be ri de ne yim ka za -
nan, y�l lar bo yun ca yal n�z ca bü -
yü mek le kal ma y�p bir çok Kad� -

köy lü ye de de �er li hiz met ler ve ren
Ka d� köy Be le di ye si ve Gö nül lü le ri, on
bin ler ce ki �i nin ha ya t� n� et ki le yen
önem li bir kül tür ve e�i tim mer ke zi
du ru mu na gel di. Ka d� köy Be le di ye si
Gö nül lü Ev le ri, Ka d� köy Halk E�i tim
Mer ke zi ile or tak la �a dü zen le nen kurs -
lar da  kur si yer le rin mes lek edin di �i,
üret tik le ri ça l�� ma la r�n  ise ser gi len di -
�i, mü zik ses le ri nin du yul du �u, ma -
hal le ev le rin de her da im can l� l� ��n, ö� -
ren me ve üret me nin he ye ca n�n his se -
dil di �i özen le ve sev gi ile hiz met ve -
ren bir ku rum ola rak dik kat çe ki yor.
Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü le ri Ma -
hal le Ev le rin de il gi, is tek ve bek len ti -
ler do� rul tu sun da et kin ve di na mik fa -
ali yet ler ile çe �it li kurs lar dü zen le ni -
yor. Ay r� ca e�i tim, kül tür, sa nat sal
üre tim; reh ber lik ve da n�� ma hiz met le -
ri ve ri li yor. Bo� za man la r� n� de �er len -
dir mek, ai le eko no mi si ne kat k� sa� la -
mak, ki �i sel be ce ri le ri ge li� tir me ye
yö ne lik olan kurs lar, Ma hal le ve Gö -
nül lü ev le rin de ki gö nül lü ler ara c� l� ��
ile ger çek le� ti ri li yor. Kurs la ra ka t� la -
cak kur si yer ler de ya� s� n� r� aran m�yor,
be ra ber le rin de nü fus cüz da n� ör ne �i
ge ti re rek bi rey sel ba� vu ru la r� n� yap -
ma la r� ge re ki yor. 

Kurs lar la ile il gi li ay r�n t� l� bil gi yi
ma hal le ler de ki Gö nül lü Ev le rin den,
Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü Mer ke -
zi’nin 0216 346 57 57 no’lu te le fo nun -
dan ve ya www.ka di koy be le di ye si go -
nul lu le ri.com ad re sin den ö� ren mek
müm kün.
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KADIKÖY’E  H�ZMET ARZULARINI
GERÇEKLE�T�RMEK, MAHALLELER�N�

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN 
KURULMASINI �STEYEN ZÜHTÜPA�ALILAR

ARAMIZA  KATILMAYA

Bilgi için Zühtüpa�a Gönüllü Evi’ne 
çay içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 0216 347 40 27

Adres: Zühtüpa�a Mah. Kolej Yolu Sok.
No:2-B D1 Blok Kad�köy

www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

DAVET EDiYORUZ

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

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN 
KURULMASINI �STEYEN ACIBADEML�LER

ARAMIZA  KATILMAYA

Bilgi için Ac�badem Gönüllü Evi’ne 
çay içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 0216 325 78 38

Adres: Ata Sok. No:14/1 Ac�badem 
www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

DAVET EDiYORUZ

Gönüllü evlerinde
KURSLAR BAŞLIYOR

Kadıköy Belediyesi
Gönüllü Evleri'nde 

2012 - 2013 dönemi
kursları ba�lıyor.

KADIKÖY BELED�YES� GÖNÜLLÜ EVLER�

79 yıl sonra ‘Vecihi 15’ yapıldı
Ül ke mi zin ilk si vil ha va c� l�k �ir ke ti ni ku ran

Ve ci hi Hür ku�’un 1933’te yap t� �� Ve ci hi 15
ad l� per va ne li uçak bi re bir öl çü ler de ye ni den

imal edil di. Ha zi ran ay�n da imal edi len ilk yer li
Türk uça �� na Ve ci hi is mi nin ve ril me si nin ar d�n dan
Ve ci hi Hür ku� Mü ze si Der ne �i’nin gi ri �im le riy le 2
ay da ta mam la nan “Ve ci hi 15”, Ai rex 2012 Fua -
r�’nda ser gi le ni yor. 

Ulu sal kur tu lu� sa va �� m� z�n ilk ke �if uçu� la r� n�
ya pan, ilk si vil uça �� m� z� bir mo bil ya atöl ye sin de
imal eden, ha ya t� n�n yak la ��k 30.000 sa -
ati ni ha va da ge çi ren ve ilk Türk ha -
va yo lu �ir ke ti ni ku ran Ve ci hi
Hür ku�’un is mi, Ba� ba kan
Er do �an’�n da ka t�l d� �� bir
tö ren le ilk yer li ya p�m uça -
�� m� za ve ril mi� ti. Ken di ni
gök yü zü ne ve Türk uçak -
la r� n� uçu ra cak mil li ha va -
c� la r� m� z� ye ti� tir me ye ada -
yan Ve ci hi Hür ku�’un 1933’te
ah �ap ve bez den yap t� �� uça ��
ye ni den imal edil di. Ve ci hi Hür ku�
Mü ze si Der ne �i’nin gi ri �im le ri ve TA �’nin
mad di des te �iy le �s tan bul’daki bir mo bil ya atöl ye -
sin de ya p� lan Ve ci hi 15, yak la ��k 50 gün de ta mam -
lan d�. Ve ci hi Hür ku�’un Ka d� köy-Ka la m��’taki
atöl ye sin de yap t� �� Ve ci hi 15’in bi re bir kop ya s� na
uç ma s� n� sa� la ya cak mo tor ta k�l ma d�. Fa kat per va -
ne si ni dön dür me si için iki akü mon te edi len Ve ci hi
Hür ku�’un ka nat aç�k l� �� 10,5 met re olur ken uzun -
lu �u 7,10 met re. Ve ci hi Hür ku�’un 1933’te imal
eder ken kul lan d� �� mal ze me le re sa d�k ka l� n�r ken
göv de si için yi ne ah �ap kul la n�l d�. Ka nat la r� için ise

bez kul la n� l�r ken us ta lar uça ��n ha va da ki ve park
ha lin de ki fo to� raf la r�n dan fay da lan d�. Uça ��n pla -
n� n� da in ce le yen us ta lar müm kün ol du �un ca
1933’teki mo de le ben zet me ye ça l�� t�. Per va ne si
için de 1933’te ol du �u gi bi ce viz ve �h la mur a�aç la -
r� kul la n� l�r ken sa de ce te ker lek le rin de kü çük bir
fark olu� tu. 1933’te 70 cm’lik las tik kul la n� l�r ken
tüm �s tan bul aran ma s� na ra� men 68 cm’lik las tik ler
bu lu na rak ta k�l d�. 
� GER ÇEK VE C� H�’Y� TA NI YOR MU SUN?

AI REX 2012 Fu ar� n�n he men gi -
ri �in de ser gi le nen “Ve ci hi 15”

mo dern ha va araç la r� n� gör -
me ye ge len le rin ilk kar -

�� la� t� �� uçak olu yor.
Ha va c� l�k ve uçak sa -
na yin de hiz met ve ren
106 fir ma n�n ka t�l d� ��
fua r�n il gi oda �� olan

Ve ci hi 15 fu ar bo yun ca
gö rü le bi le cek. Ve ci hi

Hür ku� Mü ze si Der ne �i Ba� -
ka n� Ba ha d�r Gü rer, “ Ve ci hi Bey

ha ya t� n� Türk si vil ha va c� l� �� na ada m�� t�.
Hür ku�’un yap t� �� tüm uçak la r�n kop ya la r� n� imal
ede rek bir mü ze de ser gi le mek ve top lu ma an lat mak
is ti yo ruz” de di. Öte yan dan Vec hi 15’le bir lik te Er -
tem E�il mez’in yö net ti �i Gü len Göz ler ad l� film de
�e ner �en’in can lan d�r d� �� ka rak ter le Ve ci hi Hür -
ku�’un top lu ma yan l�� ta n� t�l d� �� an la t� l� yor. �nat ç�
a��k ro lün de ki pi lo tun ha f� za la ra ka z�n d� �� n� ama
Ve ci hi Hür ku�’un yap t� �� i� le rin hiç bi lin me di �i ni
vurgulayan der nek yetkilileri uça ��n önü ne “Ger çek
Ve ci hi’yi ta n� yor mu sun?” ta be la s� da as t�. 
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�ZOMER �ZOLASYON MERKEZ� LTD. �T�.
�stasyon Cad. Nadira�a Sok. 6 �zomer binası Göztepe, 34730 �stanbul

Tel.: (0216) 566 90 04 (4 hat) - 566 56 85 - 566 17 63
Web adresi. http: //www.izomer.com.tr

e-mail: info@izomer.com.tr

Türkiye’nin en deneyimli ve 
en yenilikçi yalıtım firması 

�ZOMER 1968‘den 
bu yana tüm gürültü 

sorunlarına-özellikle kom�u gürültüsü
�ikayetlerine çözüm getiriyor.

www.izomer.com.tr 
sitemizde ayrıntılı bilgi bulabilir ya da

�irket merkezimizi arayabilirsiniz.

GÜRÜLTÜYE KATLANMAK
ZORUNDA DE��LS�N�Z….

Nüfus Cüzdan�m� kaybettim. Hükümsüzdür. 

Gül MUTLU05.10.1978
do�umlu, “yüzde 88
akli dengesi yerinde

de�il” raporu
bulunan o�lum 
Metin KARA, 

24 A�ustos 2012
günü saat 17.00
civar�nda evden

ç�km�� ve bir daha
kendisinden haber al�namam��t�r. 
Görenlerin veya haberi olanlar�n 

numaral� telefonu aramalar� rica
olunur.

Babası 
�brahim KARA

KAYIP ARANIYOR 

Asgari ve faiz ödemekten kurtulun. Kefil, Senet,
Sözle�me evrak gerekmeden Kredi kart� borcunuzun
tamam�n� hemen ödüyoruz. Ödenen borcun y�ll�k %

12 vade fark� ile 12 ay e�it taksite bölüyoruz.
Sistemin faydalar�... Bankan�n uygulam�� oldu�u
y�ll�k % 60 yada % 70 faiz yerine %12 vade fark�

vererek kart�n�z�
taksitlendirebilirsiniz. Asgari
ödemenin yerine daha az

rakamlarla 12 ay taksitlerinizi
ödeyerek bankan�za olan

borcunuzdan
kurtulabilirsiniz. Kart�n�z yine

aç�k kullan�mda olacakt�r. Genel merkezimize gelmek,
bizleri tan�mak sizin menfaatinize olacakt�r. Dan��manl�k

hizmetimiz ücretsiz sunulmaktad�r. Kapal� ve icral�
kartalara i�lem yap�lmamaktad�r. Vade fark� i�lemler

s�ras�nda nakit veya kredi kart�n�z�n kullan�labilir
limitinden 12 ay taksitli olarak tahsil edilir. 

NOT: KRED�
KARTINIZIN

KULLANILAB�L�R
L�M�T� NAK�TE
ÇEVR�L�R….

���N�Z YO�UN �SE 
B�Z S�ZE GELEL�M.

BÜTÜN ��LEMLER�M�Z BELGEL� VE DEKONTLUDUR.

BERKAY DANI�MANLIK & RENT ACAR
Detaylı bilgi için: Tel. 0216 612 26 27 /0216 384 20 12 GSM. 0532 134 91 55/0532 134 91 50

Ali Nihat Tarlan Cad. No. 4 Kat 4 Daire 10 Üst Bostancı Kadıköy (Bostancı Tren �st. Kar�ısı)

www.kredikartlaritaksit.com

KRED� KARTI BORCUNUZ MU VAR ?...

KAYIP  iLANI 

0536 778 14 86

Tür ki ye'de ilk kez ya pı lan,ülkemizin
sos yal med ya pro fi li ni or ta ya çı ka -
ran ara� tır ma “Tür ki ye ve Sos yal
Med ya” adıy la ya yın lan dı. Oku -
yan Us Ya yı ne vi'nden çı kan ki -
tap ta, Da� han Irak ve Onur Ya -
zı cı o� lu, sos yal med ya araç la -
rı nı gün gün ta ra ya rak, bu so -
ru la ra ya nıt lar bul ma ya ça -
lı� tı. Çar pı cı yo rum lar ve
öne çı kan söy lem ler, Tür -
ki ye’nin sos yal med ya
pro fi li ni me rak eden ler
için ı�ık tu tan ipuç la rı ba -
rın dı rı yor.

“Sos yal Med ya, bu gü nün ace le ci in san la rı nın, kit le sel
ile ti �im kur mak için ta kıl dık la rı ye ni or tam. Bu ye ni boy

gös ter me ala nı, gü nü müz top lu mu nu hem et ki li yor, hem
de onun hız lı ve ko lay tep ki ver mek is te yen te la �ıy la bü yü -
yor” de ni len ki tap ta, �u so ru la ra ya nıt ara nı yor;
• Ül ke miz de ki sos yal med ya kul la nı cı la rı, aca ba en çok
han gi ko nu lar üze ri ne ko nu �u yor? 
• Si ya si tar tı� ma lar sos yal med ya da ne ka dar yer tu tu yor? 
• Kul la nı cı la rın tar tı� mak tan as la vaz geç me di �i te ma lar
han gi le ri? 
• Han gi sos yal med ya ara cı, da ha çok han gi si ya sal yak la -

�ı ma hi tap edi yor? Top lum sal mu ha le fe tin ör güt len me ala -
nı ne re si? 
• Et kin lik, ger çek ha yat ta ki ey lem le re ne ka dar yan sı yor? 
• Sos yal med ya po li tik bir araç mı, yok sa kul la nı cı la rı iyi ce
asos yal ya pan bir bo �al tım me ka niz ma sı mı?  
• Ma ga zin, spor ya da yal nız ca in san la rın ken di "15 da ki -
ka lık �öh ret"le ri ni ara ma kay gı sı mı sos yal med ya yı bu ka -
dar vaz ge çil mez ya pan?
TW�T TER SOL CU LA RIN EL�N DE!
Ki tap ta ki ve ri le re gö re, Twit ter’da, ge ne lik le sol, sos ya list,
sos yal de mok rat, Ke ma list, ulu sal cı çiz gi bas kın. Ho ca lı

yü rü yü �ü ya da Eyüp’te ki iç ki li mü zik fes ti va li pro tes to su
gi bi olay lar Twit ter’da de �il Fa ce bo ok'ta ör güt len di. Sos -
yal med ya da ya pı lan yo rum lar Tür ki ye’de hâ kim mil li yet çi -
lik le, yük se len mu ha fa za kâr lık ve Ne o-Os man lı cı lık’ın po -
pü ler kül tür ala nın da cid di bir ta lep do �ur du �u nu gös te ri -
yor. Da ha genç ve mer kez sol tan dans lı kul la nı cı la rın ol -
du �u Ek �i Söz lük’te iç ki-si ga ra ko nu su üze rin den ya �am
tar zı na mü da ha le ön pla na çı kar ken, Twit ter’da Ba� ba -
kan'ın oto ri ter li �i, Fa ce bo ok'ta ise yok sul luk-ha yat pa ha lı -
lı �ı, yo rum la rın ana te ma sı nı olu� tu ru yor. Twit ter’da Türk
ve Kürt sos ya list ler, Fa ce bo ok’ta Kürt ha re ke ti ül ke or ta -
la ma sı nın üs tün de bir ora na sa hip. Twit ter ol ma say dı Mı -
sır’da hiç bir �e yin de �i� me ye ce �i yay gın bir ina nı�. Ül ke -
miz de de Ulu de re’nin gün dem olu� tur ma sın da bu mec ra -
nın et kin li �i öne çı kı yor.

Türkiye'nin ‘sosyal medya’ profili 
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● Gökçe UYGUN
KADIKÖYLÜ genç sanatç� Hüseyin Aksoylu'nun

“A��rl�k” adl� ilk ki�isel sergisi aç�ld�. Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu,

1984 do�umlu sanatç� Aksoylu’nun, farkl� teknik
ve medyumlar� kullanarak kurgulad��� ilk ki�isel

sergisi A��rl�k'ta, sanatç�n�n belirli bir
hikâye çerçevesinde kurgulayarak

aktard���, ayr�nt�larla dikkat çeken tuval
çal��malar�n�n yan� s�ra bireysel

performanslar�yla yer ald��� video kay�tlar�
yer al�yor. Aksoylu, amac�n�n sergiyi

izleyenleri ayn� noktada bulu�turmak de�il,
resimle bire bir olarak hesapla�malar�n�

sa�lamak oldu�unu söylüyor. 
HAYAT KARAMSAR...

��ledi�i konular�n asl�nda birebir insan
ili�kileri veya bir insan olarak dünyayla olan

ili�kilerindeki fark edi�lerinin denklemleri

oldu�unu anlatan Hüseyin Aksoylu, “Hayata dair,
korktu�umuz, merak etti�imiz ve ayn� zamanda

kaç�n�lmaz olan denklemler. Evet, karamsar
bakt���m bir gerçek. Daha do�rusu belki de
karamsar olan �eyleri görüyorum daha çok.

Mutluluk ya�an�r, ama hep ac� ak�lda kal�r. En
az�ndan bu benim için böyle.  Ben de akl�mda
kalan, beynimi me�gul eden konularla ilgili i�ler

yapt���m için ortaya bunlar ç�k�yor. Özellikle
karamsar i�ler yapmaya çal��m�yorum, hayat

karamsar...” diyor.

● Sem ra ÇE LE B�

Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi, Ey lül ay�y la bir lik te se zo nu
açan önem li mer kez ler den… CKM, sa de -

ce Ana do lu ya ka s�n da de �il, tüm �s tan bul ve
Tür ki ye’de sa nat se ver le rin ter cih et ti �i bir me -
kân ol ma y� ba �ar d�.

Ge çen ye di y�l için de; 1042 söy le �i, 853
kon ser, 1409 ti yat ro,  ulus la ra ra s� kon gre -
ler, ulus la ra ra s� fes ti val ler, 245 ser gi et -
kin lik yel pa ze si ni olu� tur du. Gün de
or ta la ma 3.170 ki �i ile ay da yak la ��k
95.000 zi ya ret çi, y�l da yak la ��k 1
mil yon zi ya ret çi sa y� s� na ula� t�.

�s tan bul 2010 Av ru pa Kül tür
Ba� ken ti Pro je si kap sa m�n da ya p� -
lan ara� t�r ma ile Tür ki ye’nin aç�k
ara fark la en çok zi ya ret çi si olan
kül tür mer ke zi CKM ola rak be lir -
len di. Yi ne ay n� pro je kap sa m�n da
Asu Ak soy ve Zey nep En lil ta ra f�n -
dan ha z�r la nan “�s tan bul Kül tür Mi ra -
s� ve Kül tür Eko no mi si En van te ri” ad l�
ya y�n da yer alan Kül tür Mer kez le ri bö lü -
mün de Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi mer cek al t� na al� na rak in ce len di

ve ör nek gös te ril di. CKM’nin �s tan bul’da kül tü -
re eri �im de önem li bir ba �a r� ya i�a ret et ti �i nin al -
t� çi zil di.

� SE ZON AÇI LI �I 3 EK�M’DE
Sa nat se ver le rin bu il gi si ne la y�k ol ma ya ça l� -

�an ve on la r� hiç bir za man ha yal k� r�k l� �� na u� -
rat ma yan CKM, ye ni dö nem de prog ra m� na al d� -
�� et kin lik ler le yi ne çok id di al�. Ey lül ay� ba ��n -

dan iti ba ren ser gi ler le aç� l� �� ya pan
CKM’nin res mi aç� l� �� ise 3 Ekim

Çar �am ba gü nü Tu tu Ay d� no� lu
(Pi ya no), De niz Yü cel (Vi yo la),
Nil gün Yük sel (Ke man) ve Bi -
ke Öner (Vi yo lon sel)’den olu -
�an dört lü nün su na cak la r� ser -
best gi ri� li Se zon Aç� l�� Kon -
se ri’yle ger çek le� ti ri le cek. 

Ama on dan ön ce CKM,
ço cuk la ra özel bir fes ti va le
Ev ren sel Ço cuk Film le ri Fes -
ti va li UNI KIDS’e ev sa hip li �i

ya pa cak. 22-29 Ey lül ta rih le -
rin de ger çek le� ti ri le cek olan ve

ta ma men üc ret siz olan Ev ren sel
Ço cuk Film le ri Fes ti va li ’nin ama c�;

genç gö nül le ri ve zi hin le ri da ha ho� -
gö rü lü ve ba r�� se ven bir top lum ol ma ya

yön len dir mek ola rak aç�k la n� yor. Fes ti val kap sa -
m�n da bir çok fark l� ül ke nin film le ri ço -
cuk lar la bu lu �a cak. 

� ÜN LÜ KO NUK LAR, 
KO YU SOH BET LER

CKM Sa nat Kü tüp ha ne si, yi ne çok
ko nu �u la cak söy le �i le re ve ser gi le re im -
za ata cak. �lk söy le �i 6 Ekim’de ba �a r�
uz ma n�-ya zar Mü min Sek man’�n ka t� la -
ca �� se mi ner ve im za et kin li �i ola cak.
10 Ka s�m’da ya zar Alev Co� kun ve 17
Ka s�m’da da ya zar Ni hat Genç ile söy -
le �i ve im za gün le ri dü zen le ne cek.  Ka -
s�m ay� n�n son söy le �i si nin ko nu �u ise

ya zar Se lim �le ri ola cak. Ara l�k ay�n da, bir bü -
yük ya zar, Ya �ar Ke mal onu ru na, ye ni ki ta b�
“Ç�p lak De niz Ç�p lak Ada”n�n im za gü nü ola cak
ve “Yer De mir Gök Ba k�r” fil mi nin gös te ri mi
ya p� la cak. Gös te rim ön ce si Ya �ar Ke mal ile bir -
lik te fil min oyun cu la r� n�n ve set ça l� �an la r� n�n
ka t�l d� �� bir söy le �i ger çek le� ti ri le cek. 

� NÂ ZIM H�K MET’TEN 
SE M� HA BERK SOY’A SER G� LER

CKM Sa nat Ga le ri si, sa nat se ver le rin dik ka -
tin den kaç ma ya cak bir çok de �er li ser gi ye de ev -
sa hip li �i ya pa cak. 29. Ay d�n Do �an Ulus la ra ra s�
Ka ri ka tür Ya r�� ma s� Ser gi si, 10 Ekim’de aç� la -
cak. “S� ra d� �� Bir Us ta” Prof.Dr Tan kut Ök tem
Ret ros pek tif Ser gi si (1943 - 2007) Ekim ay� n�n
son ser gi si ola cak. 

Ya p� Kre di Kül tür Sa nat i� bir li �iy le ya p� lan
ser gi le re de de vam edi le cek. Bu y� l�n en il gi çe -
ken ser gi le rin den bi ri YKY, Ka d� köy Be le di ye si
i� bir li �iy le CKM Sa nat Ga le ri si’nde aç� la cak
olan “Nâ z�m Hik met Ser gi si” ola cak. Ocak
2013’te aç�l ma s� plan la nan ser giy -
le dün ya �ai ri Nâ z�m Hik met,
ilk kez ser gi le nen ki �i sel
e� ya la r�, özel bel ge le ri
ve el yaz ma la r�y la,
mem le ke ti nin in san la r�y la
bu lu �a cak. “�eh ri me ula �a -
ma dan bi ti rir ken yo lu mu…
Nâ z�m ve Ve ra, Mos ko va’dan
�s tan bul’a” ba� l�k l� ser gi, Nâ -
z�m Hik met’in e�i Ve ra Tul ya -
ko va’yla pay la� t� �� ve ya �a m� -
n�n son y�l la r� n� ge çir di �i Mos -
ko va’n�n 2. Pes çan na ya So ka -
��’nda ki evin -
den ge ti ri len
pek çok
özel e� ya -
y� �ai rin
se ven le ri -

ne ve ede bi yat me rak l� la r� na su nu yor; �ai rin ve
e�i nin ya �am ala n� n�n ken di ne öz gü at mos fe ri ni
ye ni den can lan d� r� yor.

Bu ser giy le e� za man l� ola rak yö net men li �i ni
Bi ket �l han’�n yap t� �� Yet kin Di kin ci ler’in  ba� -
ro lün de ol du �u “Ma vi Göz lü Dev” fil mi nin gös -
te ri mi ya p� la cak ve  ar d�n dan oyun cu, yö net men
ve Nâ z�m Hik met’in ya �a m� na ta n�k l�k et mi� ar -
ka da� la r�y la bir söy le �i ger çek le� ti ri le cek. 

� RED K�T DE CKM’DE
CKM’de �u bat ay�n da sa nat se ver le ri,Ya �ar

Ke mal’in is te di �i ve aç� l�� ta da biz zat bu lu na ca -
�� “�em set tin
Ba� kurt Ki �i sel
Re sim Ser gi si”
bek li yor ola cak.
Mart ay�n da ise
Tür ki ye’nin ilk
pro fes yo nel ka -
d�n ope ra sa nat ç� -
s� olan Se mi ha
Berk soy’un re -

sim le rin den
olu �an “Ben
Y a  � a r  d � m
A�k ve Sa -

nat la” ser gi si
aç� la cak. Ni san
ay� ise bi zi ço cuk lu �u mu za, 80’li-90’l� y�l la ra
gö tü re cek çün kü CKM Sa nat Ga le ri si, “Red
Kit �s tan bul’da” ser gi si ne ev sa hip li �i ya pa -
cak. Ori ji nal çi zim ler, ka rak ter le rin olu �um sü -

reç le ri, çiz gi ro man en düs tri si nin ge li �i mi,
Red Kit ev re ni nin per de ar ka s�, Red
Kit’e öz gü dün ya gö rü �ü ve kor san çi -

zim li al büm ka pak la r�n dan
�z zet Gü nay-Sad ri Al� ��k’l�

si ne ma afi� le ri ne dek
Red Kit’in Tür ki ye ma -

ce ra s� bu ser gi de iz le -
yi ciy le bu lu �a cak. 
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CKM yeni sanat sezonunda da iddialı!
Bir ara�tırmaya göre Türkiye’nin açık ara farkla en çok ziyaretçisi olan

kültür-sanat mekânı olan Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi, yeni sezonda da programına aldı�ı etkinliklerle öne çıkacak. 

nsan de nen can l� n�n, bi lin me yen ve an cak
bi lim sel ara� t�r ma lar la el de edi len ipu cu bul -
gu la ra gö re tah min edi len ha yat �ek li ne gö -
re, çok es ki de vir ler den be ri sa va ��m c� ve sa -

va� kan ol du �u bi li ni yor. Bü tün can l� lar gi bi in sa n�n
ha yat ta ki ilk ve as la vaz ge çil mez ih ti ya c�; da ha
do� ru su zo run lu muh taç l� ��, bes len me... Bes len me
ve üre me, do �a n�n ha ya t� sür dü ren iki te mel ol gu -
su. �n sa no� lu nun, do �ay la ve bir bi riy le ilk mü ca de -
le si ve ça t�� ma s� da el bet ön ce lik le bes len me se -
be biy le or ta ya ç�k m�� t�r. Bes len me si ni yal n�z ca av -
c� l�k ve bit ki top la y� c� l� ��y la sa� la ya bi len il kel in sa n�n
hem cins le riy le bo �u� ma s� n�n be sin le rin, av la nan
hay van la r�n pay la �� m�n dan kay nak lan d� �� mu hak -
kak t�r. Bu bi rey sel, bel ki ba zen grup sal bo �u� ma -
la ra kav ga den se de; in sa n�n sa va� kan l� �� n�n ç� kar
ili� ki le ri ne da yan d� �� n� ra hat ça ka n�t lar.

Sa va� de nen bi tip tü ken mez in san l�k ey le mi,
dai ma sos yal, eko no mik, kül tü rel ha ya t�n ge li� me -
si ne pa ra lel ola rak sey ret mi� tir. Ya ni in san ve top -
lum ye ni le nip de �i� tik çe sa va� hal le ri nin de de �i� -
ti �i ni ve ‘yük sel di �i ni’! gö rü yo ruz.

Çok es ki za man la r� bir ya na ko ya l�m. Ya z� n�n
kul la n�l ma ya ba� la d� �� 4000 y�l dan bu ya na, ka vim -
le rin ça t�� ma la r� n� bel ge ler den ö� re ni yo ruz. �u tes -
pit edi li yor; sa na yi dev ri mi nin so nuç la r� n�n or ta ya
ç� k� �� na ka dar sa va� lar, sa va� ç� grup la r�n koz la r� n�
pay la� ma s�y la ya p� l�r d�. Bu sa va� ç� grup la r� za man -
la ör güt len di ve ‘or du lar’ olu� tu. Sa va� lar ge nel lik -
le ka ra da ce re yan et se de, es ki de vir ler den be ri de -
niz ler de de ol du. De niz harp le ri in sa no� lu ok ya -
nus la ra aç� l�p yer yü zü ne ya y�l d�k tan son ra, k� sa ca -
s� 15. yy'dan iti ba ren önem ka zan d�. Za ten in san l� -
��n bü yük bir h�z la yük se li �i de, o de vir de ba� la m��
de �il mi dir? Mil lî ve mo dern dev let ve si ya sal ya p� -
la r�n olu� ma s�, bun lar ara s�n da dün ya ni met le ri nin
pay la ��l ma s�, so run la r� n� ve ça t�� ma la r� yay g�n la� t�r -
d�. Sa va� sa na t� mes lek ol du. Or du lar ve do nan -
ma lar ku rul du.

Dik kat le vur gu lan ma s� ge re ken �u dur; en esas l�
as ke ri ör güt len me le re, en güç lü ya ni zen gin olan lar
sa hip ol du. Dün ya n�n zen gin lik le ri 15. yy'dan ba� -
la ya rak Av ru pa ve �n gil te re'de bi rik ti. Do la y� s�y la en
�id det li kav ga la r�, par don sa va� la r� da son ra dan
‘Ba t� Ül ke le ri’ ad� ve ri len bu co� raf ya ya �a d� ve ya -
�at t�. Zen gin ler hem ken di ara la r�n da, hem yer yü -
zü nün ula� t�k la r� yer le rin de sa va� t� lar. �l ginç ola n�,
ge mi ler le or du lar gön de rip i� gal et tik le ri top rak lar -
da, ora la r�n yer li le riy le, son ra da bir bir le riy le bo �u� -
tu lar. Yüz bin ler ce Av ru pa l� as ker, ül ke le rin den çok
uzak lar da öl dü ler. Güç lü ve zen gin ol ma yan la r�n
var l�k la r� dev �i ril di. 

19. yy’�n son la r�n da zen gin ler li gi ne bir ba� ka
üye ka t�l d�: ABD... Uzun sö zün k� sa s�, sa na yi le� me -
den son ra zen gin ler da ha zen gin, yok sul lar da ha
yok sul ol du lar. “Sa va ��n hal le ri” ise h�z la çe �it len di.
Zen gin güç lü ler, ege men lik le ri al t�n da ki le rin ser vet -
le ri ni pay la� mak, ba� ka ege men lik alan la r� el de et -
mek için bir bir le ri ni ye me ye 1945’e ka dar de vam
et ti ler. Son ra ara la r�n da an la� t� lar ve ken di de �er le -
ri ne uy gun bir düz me ce ba r�� çer çe ve si ni dün ya ya
uyar la d� lar. Ama tek no lo ji nin az man la� ma s�, ölüm
sa çan ci haz la r�n da ha çok ölüm sa çar ha le gel me -
si için ya r�� t� lar. Bu da yer yü zün de ye ni den ge ler
do �ur du. Ür kü tü cü ve kor ku tu cu si lah lar ak�l l� zen -
gin le ri di rekt ola rak kar �� kar �� ya gel mek ten al� koy -
du. Yep ye ni sa va� hal le ri icat edil di... 

So �uk sa va�, böl ge sel ve ye rel sa va� lar, iç sa -
va� lar ve ya kar ga �a lar. �im di iyi ce dü �ün me li:
Aca ba ar t�k ‘dü zen li or du’la r�n sa va� la r� n�n ye ri ni
ba� ka sa va� hal le ri ya ni mo del le ri al m� yor mu? 

Me se la ‘ge ril la’ sa va ��; me se la ‘is tih ba rat ç�’ sa -
va� la r�... Ta bi da ha �en lik li isim ler de ta k� l� yor. ‘De -
mok ra tik le� tir me’ sa va ��, ‘öz gür le� tir me’ sa va ��...
Bu na ba� l� ola rak �im di ler de en mo da olan ‘asi -
met rik’ sa va�; ya ni zen gin ve güç lü nün, za y�f la sa -
va� ma s�. �� gal et me ye ri ne bu lun mu� ‘cil ve li’ bir
kar �� l�k. Bü tün bu isim le ri de her za man asi met ri nin
kuv vet li ta ra f� ya ni sa va� ör güt le yi ci le ri ko yu yor.

Ben ar t�k dü zen li or du sa va� la r� dev ri nin ka pan -
d� �� ka n� s�n da y�m. Za ten ha t�r la ya l�m ‘özel harp ve -
ya ha re kât’ bir lik le ri; ‘ye �il be re li ler’; ‘sat ve se al ko -
man do la r�’; ‘del ta for ce’ ve tü rev le ri �im di ki sa va� -
la r�n esas ak tör le ri. Ve el bet is tih ba rat ç� lar. �s tih ba -
rat ç� la r�n da ar t�k sa va� kan ol du �u nu unut ma ma l�.
Son çey rek yüz y� l�n dil le re ya p�� m�� si hir li kav ram -
la r�n dan (!) bi ri de 'de �i �im' de �il mi? 

Eh sa va� hal le ri de de �i �i ve ri yor. Esa s�n da da -
ha çok ç� kar sa� la mak için sa va�; her hal de in san -
l�k için ya ra y�� l� ve ge rek li bir �ey ol ma l�! 

Be nim sa va� kan la ra laf so ku� tur mam k�s kanç -
l� ��m dan ge li yor.

Murat  KATOĞLU

İ

SAVA�IN
HALLER� 

Dün ya n�n en ün lü özel de dek ti fi, Ak la Ka -
ra sah ne sin de! Sir Art hur Co nan Doy -
le’un “Bo hem ya’da Skan dal” ve “Dan se -

den Adam lar” ad l� hi kâ ye le rin den Ke rem Ko -
ban bay ta ra f�n dan uyar la nan oyunun dün ya prö -
mi ye ri ni ya p� yor.

�lk per de de ç�l g�n de dek ti fi mi zin mü� te ri si
Bo hem ya Kra l�’d�r. Ire na Ad ler ad l� bir ka d� n�n
�an ta j�n dan kur tul mak is te mek te dir. Sher lock
Hol mes ile Ire na Ad ler’in ze kâ la r� çar p� ��r ken,
ade ta bir sat ranç kar �� la� ma s� na ta n�k olu ruz.

�kin ci per de de ise üç y�l son ra ya gi de riz. Bu
kez mü� te ri Ire na Ad ler’in e�i God frey Nor -
ton’d�r ve Hol mes ile gö rü� tük ten
he men son ra öl dü rü lür.
Ka ti lin kim ol du �u nu
bul mak de dek ti fi mi -
ze dü �er. Hiç bir
�e yin gö rün dü �ü
gi bi ol ma d� �� n�
sa de ce o gö re bil -
mek te dir.

Oyun da; Ru hi
Sa r�, Ke rem Ko ban -
bay, Be ril Sen va rol, Fa tih
Gül nar, Tu gay Er ver di, Ar zu

Ak�n, Gül nur Ba da kal, Ha kan
Çe li ker, Em re Tö rün, Adem Tür -

ker ve Mert �i� man lar rol al� yor. 
� PAT RON K�M?

Car lo Gol do ni’nin me� hur oyu nu
“�ki Efen di nin U�a ��” çok fark l� bir uyar la -

may la 80’le rin Be yo� lu su’na ge li yor. Sa va� Öz -
du ral’�n adap tas yo nu nu yap t� �� oyun da ge le nek -
sel Türk Ti yat ro su ’dan, Com me di a Dell’ar te’nin
esin ti le rine ve epik ve in te rak tif  ti yat ro ya ka dar
de �i �ik tat lar bu la cak s� n�z. 

Ali Gök men Al tu�’un yö net men li �i ni yap t� ��

oyun da; Ece Us lu, Sa va� Öz du ral, Ba ha d�r Va ta -
no� lu, Le vent Ün sal, Na zan Di per, Mus ta fa
Dinç, Pe lin Tu ran c�, Il g�n An g�n, Tay lan At l� han
ve Lüt fi Bir ses oy nu yor. 

� TAN RI (WO ODY AL LEN)
Ab sürd ko me di nin gel mi� geç mi� en bü yük

us ta s� Wo ody Al len’�n ba� ya p� t� olan Tan r�, va -
ro lu �u sor gu lar ken gül dür me yi de ga ran ti edi yor.

Ba� ka s� ta ra f�n dan ya z�l m�� bir oyu nun için -
de sap la n�p kal m�� An tik Yu nan ka rak ter le ri,
ken di oyun la r� na bir fi nal ara mak ta d�r lar. Tek so -
run oyu nun ba� la m�� ol ma s� d�r.

Bü tün bu ka r� ��k l�k yet mi yor mu� gi bi se yir -
ci le ri de ba� ka bi ri yaz m�� t�r. �s tan bul’da ya �a -
yan se yir ci ler ile ça� lar ön ce si ne ait An tik Yu nan
ka rak ter le ri ay n� sah ne yi pay la ��n ca i� ç�� r�n dan
ç� kar.

So nun da fi nal ara mak tan vaz ge çer ler çün kü
ne ya par lar sa yap s�n lar oyun bi te cek tir ve son ra -
s� n� kim se bil me mek te dir.

Öz gür Öz du ral, Fa tih Öza cun, Se da Özel soy,
Ser kan �en, Ha kan Çe li ker, Se lin Za fer te pe Çe -
li ker, Eren Genç, Ser hat Beh ra mo� lu, �en dal
Y�l d�z ve Nur Su ba ��’n�n rol le ri pay la� t� �� oyu -
nun yö net men li �i ni Ke rem Ko ban bay ya p� yor. 

http://ti yat ro ak la ka ra.com

AKLA KARA, YEN� OYUNLARIYLA �A�IRTACAK

ALEV� ve Bekta�i �iir gelene�inin önemli
temsilcilerinden Kaygusuz Abdal an�s�na
Kad�köy Belediyesi Bar�� Manço Kültür

Merkezi’nde bir gece düzenleniyor. 
23 Eylül Pazar günü saat 18.00’de

ba�layacak etkinlikte Zerrin Kaplan Gülsoy,
Kaygusuz Abdal’�n �iirlerini okuyacak; �ems ü

Kamer, Yusuf Ba�aran, Emrah Atalay ve
Caner Aslan �iirlerinden bestelenmi� türküleri

seslendirecek. Gecede ayr�ca Erdo�an
A��rdemir’in haz�rlad��� bir sinevizyon

gösterimi olacak. 
Kaygusuz Abdal’�n Alanya sanca�� beyi
Hüsameddin Mahmud’un o�lu oldu�u

söylenir. Bekta�i büyü�ü Abdal Musa’ya
ba�lanarak tasavvuf yoluna girdi. M�s�r’a

giderek Bekta�ili�i yaymaya çal��t� ve orada
vefat etti. Didaktik türdeki eserlerinde aç�k ve

yal�n bir dil kulland�. Nükteli ve i�neli bir
üslubu vard�r. Alevi ve Bekta�i �iir gelene�ini

sürdürdü. Baz� �iirlerinde Yunus Emre’nin
etkileri görülür.

Henüz bir yıl önce açılmasına ra�men sahneye koydu�u oyunlarıyla dikkat
çeken Tiyatro Akla Kara, yeni sezonda da �a�ırtacak. Dünyanın en ünlü 

özel dedektifi Sherlock Holmes, tiyatro sahnesine ta�ınacak. 

Genç ça�da� sanatçılardan Kadıköylü Hüseyin Aksoylu, ilk sergisinde
korktu�umuz, merak etti�imiz ve aynı zamanda da kaçınılmaz olan

denklemleri konu alıyor...

Mekanikleşme, rutin ve ağırlık...
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● Semra ÇELEB�

Her tür lü sa nat da l� na ka p� la r� n� aça -
rak, a��r l�k l� ola rak üni ver si te ö� ren -
ci si ve ya ye ni me zun sa nat ç� la r�n

per for mans la r� na yer ve ren �s tan bul-Ams -
ter dam i� bir li �iy le ger çek le �e cek “Ara da
Sa nat Fes ti va li”, 23 Ey lül ve 28-30 Ey lül ta -
rih le ri ara s�n da �s tan bul lu sa nat se ver ler le
bu lu �u yor. 

Bu y�l, “Ben Ki mim?” te ma s� n�n i� le ne -
ce �i fes ti val, bi rey-top lum ili� ki si için de,
de vam l� in san la ra giy di ri len kim lik le ri
sor gu lu yor ve in sa n�n saf kim li �i ne ula� -
ma s� müm kün mü, böy le bir ba� lan g�ç
nok ta s� var m� gi bi so ru la r� ma sa ya ya t� -
r� yor. 
Ara da Sa nat Fes ti va li’nin bu y�l ger -
çek le� ti ri le cek “Ben Ki -
mim?” te ma l� �s tan -
bul aya ��n -
da ser gi ler,
dans ve ti -
yat ro per for -
mans la r�, mü -
zik din le ti le ri,
work shop lar gi -
bi et kin lik ler bu -
lu nu yor. Fes ti val -
de Ams ter dam’dan
2 ti yat ro ve per for -
mans gru bu da yer
al� yor. Ay r� ca �s tan -
bul’dan aç�k ça� r�y la
se çi len genç sa nat ç� la r�n
i� le ri de fes ti val zi ya ret çi -
le ri nin be �e ni si ne su nu la -
cak. Ara da Stüd yo da “Va -
s�f s�z Ele man” pro je siy le ilk
kez ken di olu� tur du �u pro je yi
fes ti val de su na cak. 

Fes ti val’in 23 Ey lül Pa zar gü nü sa at
14.00-21.00 sa at le ri ara s�n da Or ta köy
Mey da n�’nda ger çek le �e cek olan aç� l��
et kin li �in de; dans, graf fi ti, rap, be at box,
dj per for mans la r� yer ola cak. Rap mü zi -
�i nin ön de ge len isim le rin den Da Po et

kon se riy le et kin lik son bu la cak.
Fes ti val kap sa m�n da ki et kin lik -
ler Ara da Stüd yo, Or ta köy
Mey da n�, Mi mar Si nan Üni -
ver si te si Bo mon ti Kam pü sü,
Y�l d�z Tek nik Üni ver si te si
Sa lo nu, Ka d� köy Be le di -
ye si Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi Ti yat ro Sa lo nu,
Ta lim ha ne Ti yat ro su,
Ka d� köy Mey da n� gi -
bi me kân lar da sa nat -
se ver ler le bu lu �a -
cak.
Tür ki ye-Hol lan da
ara s�n da ki 400.
Y�l et kin lik le ri
k a p  s a  m � n  d a
H o l  l a n  d a
Kon so los lu -

�u’nun des te �iy le
ger çek le� ti ri len fes ti va le,

Be yo� lu Be le di ye si, Be �ik ta� Be le -
di ye si, Ka d� köy Be le di ye si ve Mi mar Si -
nan Üni ver si te si de des tek olu yor.
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● Semra ÇELEB�

GEOAKT�F Kültür ve Aktivizm Merkezi,
co�rafyam�zda ve etraf�m�zdaki kültürleri

tan�mak, anlamak ve ya�amak için çok önemli
bir olanak sunuyor. Yakla��k iki y�ld�r

Beyo�lu’nda faaliyetlerini sürdüren merkezde;
Ermenice’den Yunanca’ya, Kürtçe’den

Gürcüce’ye, Lazca’dan Farsça’ya, Zazaca’dan
Osmanl�ca’ya kadar bu topraklarda konu�ulan

ve unutulma tehlikesiyle kar�� kar��ya kalan
dillerle yine büyük bir co�rafyaya yay�lan

halklar�n danslar� ö�retiliyor. 
Türkiye danslar�n�n yan� s�ra birçok dans merkezinde görmeye

al���k olmad���m�z Yunan danslar� da Geoaktif’in ilgi çekici
kurslar�ndan. Zira Geoaktif, y�llardan beridir Yunan danslar�

alan�nda ülkemizde özgün çal��malar yapan Antropia Yunan
Danslar� Toplulu�u’nun bünyesinden do�an bir grup. Haftada bir

defa 2 saat süren derslerde, bizim bildi�imiz ad�yla “sirtaki”,
Yunanl�lar�n tercih etti�i ad�yla “hasapiko” ö�retilmiyor sadece.
A��rl�kl� olarak hasapiko olsa da, Türkiye kaynakl� Zeibekiko ve
Pontus danslar� da dâhil olmak üzere Yunanistan’�n tüm farkl�

bölgelerinden derlenmi� bir repertuvar ö�retiliyor. Üstelik sadece
ayak figürleri gösterilmiyor, bu figürlerin ad�, öyküsü, Yunanistan’�n

hangi bölgelerinde ve hangi e�lencelerinde yap�ld��� gibi
birçok bilgi de veriliyor. 

5 ayl�k program� ortalama bir
performansla tamamlayan bir

kat�l�mc� irili ufakl� 15 Yunan dans�n�
icra edebilecek duruma geliyor. Bu

da, geni� bir çe�itlilik gösteren Yunan
müzikleri e�li�inde dans edebilmek

anlam�na geliyor. Geoaktif’in üst
kat�nda bulunan, sosyal ve kültürel

dans bulu�malar�n�n mekân� Kaliteras’ta yap�lan Yunan danslar�
gecelerinde de ö�renilenler prati�e dökülebiliyor. 

� TÜRK�YE'DEN BAKINCA YUNAN�STAN DANSLARI
Türkiye insan�n�n Yunan dans ve müzik kültürü hakk�ndaki bilgisi
–asl�nda bilgisizli�i- y�llard�r sirtaki-taverna-tabak k�rma üçgenine

s�k���p kalm��. Tüm o “grek müzik”, “greek taverna”, “sirtaki
show” gibi kavramlar asl�nda hiç de Yunan halk�n�n zengin dans

kültürünü temsil etmiyor. Yine de bu sakat alg�lay�� biçimi, yer yer

“Rum taverna” gelene�inin de katk�s�yla, ülkemizde yerle�ik bir
alg� haline gelmi�. Bu yüzeyselli�i bir kenara itti�imizde, son

derece zengin, köklü ve günümüzde de tüm canl�l���n� koruyan bir
dans kültürü kar��m�za ç�k�yor. Üstelik günümüz Avrupa ülkeleri

içinde Yunanistan, halk danslar�n�n hâlâ en canl� oldu�u ülke
olarak kabul ediliyor. 

Geoaktif’de Sirtaki-Hasapiko müziklerinin geleneksel enstrüman�
Buzuki kursu da veriliyor. Böylece hem Yunanca dil kursu, hem
de dans ve Buzuki e�itimleriyle kar�� k�y�n�n kültürünü bir bütün

olarak ö�renmek mümkün oluyor.  
� KÜLTÜRLER�N KES��ME NOKTASI
Geoaktif Kültür ve Aktivizm Merkezi’nin
kurucular�ndan Cemal Atila, amaçlar�n�

�öyle aç�kl�yor: “Kültürler yan yana,
birlikte güzeldir. Tek ba�lar�na s�k�c� ve

kasvetli bir ta�ra kasabas�
görünümündedirler. ��te bu yüzdendir

ki, hangi yüce neden u�runa olursa olsun,
tek bir kültürün darac�k kal�plar�na mahkûm olmamak

gerekir. �lle de bir bütünlük, bir çerçeve çizmek gerekirse, ulus-
devletlerin aptalca s�n�rlar� yerine, do�an�n ve co�rafyan�n

kültürlere tan�d��� ya�am alanlar� fazlas�yla yeterli bir referanst�r.
Üzerinde ya�ad���m�z co�rafyan�n cömertçe bize bah�etti�i büyük
bir kültür �öleni içinde ya��yoruz. Fakat birbirimize kar�� büyük bir

ilgisizlik ve körlük içinde ya��yoruz. Yan yana, iç içe ya�ay�p,
birlikte bir ömür geçirdi�imiz kültürleri bir kerecik olsun merak

etmez, dillerinden iki kelime, müziklerinden bir �ark�, danslar�ndan
iki ad�m ö�renmeyi nedense hiç dü�ünmeyiz.

Birkaç dil ve kültürle ilgilenen biri olarak ben mesela, bu yerel
etno-duyars�zl���m�z�n tipik bir örne�iyim. Ben k�rk iki y�ld�r bu

ülkede ya�ayan bir Zazay�m; Zaza olmayan
dostlar�mla ili�kilerim boyunca, bir duygu hep içimi

kemirmi�tir; “bu insanlar niçin benim dilimi hiç merak
etmezler, niçin hiç soru sormazlar, niçin iki kelime

Zazaca ö�renmek istemezler?” Hep böyle
dü�ünmü�ümdür ve kimi zaman dostlar�ma sitem de
etmi�imdir. Bu tek yanl�l���, oldukça gecikmi� olarak
ancak �imdi fark edebiliyorum: Peki ben niçin ba�ka
dilleri merak etmedim? Ben niçin Lazca “merhaba”,
Çerkezce “nas�ls�n” demeyi bilmiyorum? Niçin, niçin,

niçin…
��te benim meselem budur; bu rengârenk co�rafyada

birlikte bir ömür geçiren farkl� kültürlerin birbirini
ke�fetmesine, tan��mas�na ve yak�nla�mas�na vesile

olabilmek.
Geoaktif, bu topraklardaki kültürlerin, bir kesi�me,
bulu�ma noktas� olacak. Sadece buras� da de�il;

imkânlar ölçüsünde, yerelden evrensele uzanan bir
çe�itlili�i yan yana getirmenin yollar�na bakaca��z.”

www.geoaktif.com

HASAP�KO’YLA KARDE�
KÜLTÜRE SELAM ÇAKMAK…

“BEN KİMİM?”
Arada Sanat Festivali sorguluyor; 

Türkiye-Hollanda arasındaki
400. yıl etkinlikleri kapsamında

Hollanda Konsoloslu�u’nun
deste�iyle gerçekle�ecek

‘Arada Sanat Festivali’, 23 Eylül
ve 28-30 Eylül tarihleri arasında

sanatseverlerle bulu�acak.
Festival mekânları arasında
Kozyata�ı Kültür Merkezi ve

Kadıköy Meydanı da var!

Yanı ba�ımızdaki bir ülkenin,
yıllarca “dü�man” diyerek

karde�li�imizin unutturulmaya
çalı�ıldı�ı kar�ı kıyının

kültürünü ö�renmek, dilini
konu�up sirtaki – hasapiko

yaparak Yunanlı
karde�lerimize bir selam
göndermek ister misiniz?
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2012-2013 e�itim-ö�retim döneminin ba�lamas�yla birlikte ilkö�retimde 70 bin, yayg�n e�itimde 75 bin ö�renci olmak üzere Kad�köy’de toplam 145 bin
ö�renci ve 5 bin ö�retmen ders ba�� yapt�. Ancak Kad�köy’de deprem nedeniyle kullan�lmaz durumda olan okullar�n y�k�larak yerlerine yenileri yap�lmas�

çal��malar� devam ederken, 5 tane okulun da güçlendirme i�lemleri devam ediyor. �n�aat çal��malar�n�n Kad�köy’deki e�itim-ö�retimi olumsuz yönde
etkileyece�i dü�ünülürken, e�itim-ö�retimde 4+4+4 sistemine geçilmesiyle birlikte Kad�köy’de üçü ortaokul, ikisi lise olmak üzere be� �mam Hatip

okulu, 17 Eylül itibariyle e�itime ba�lad�. �nta� Lisesi tümüyle �mam Hatip Lisesi’ne dönü�türülürken, Kad�köy Anadolu �mam Hatip Lisesi’nin ortaokul
bölümü yeniden aç�ld�. Bostanc� 23 Nisan Zehra Han�m ile Erenköy Mehmet Akif ilkö�retim okullar� da �mam Hatip Ortaokulu oldu. 

● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy’de 2012-2013 E�i tim ve Ö� re tim
Y� l� tö ren le ba� la d�. Ac� ba dem Dr. Sa it
Dar ga �l kö� re tim Oku lu’nda dü zen le nen

tö ren de ö� ren ci le rin he ye ca n� gö ze çar par ken ye ni
okul lu olan mi nik bi rin ci s� n�f ö� ren ci le ri nin ye ni
ya �a ma me rak l� göz ler le al�� ma ya ça l�� t�k la r� dik -
kat çek ti. Pro to kol ko nu� ma la r�, gös te ri ler der ken
yo rul duk la r� göz ler den kaç ma yan ye ni okul lu mi -
nik ler otu rup, ken di ara la r�n da oyun lar oy na d� lar. 

Ana s� n� f� ö� ren ci le rin “�z dü �üm ler” ad l�, il -
kö� re tim ö� ren ci le ri nin de “Do �a n�n Renk le ri”
ko nu lu fo to� raf ser gi le ri ise aç� l� �a renk kat t�. Ser -
gi le rin da n�� man l� �� fo to� raf sa nat ç� s� Ara mis Ka -
lay yap t�. 
� 145 B�N Ö� REN C� S�Y LE KA DI KÖY’DE

OKUL YA �A MI BA� LA DI
Ka d� köy bir çok alan da ol du �u gi bi ö� ren ci sa -

y� s� ba k� m�n dan da Tür ki ye’nin ön de ge len kent le -
rin den bi ri ol ma ya aday. 145 bin ö� ren ci nin bu lun -
du �u il çe de il kö� re tim de 70 bin; yay g�n e�i tim de
ise 75 bin ol mak üze re top lam 145 bin ö� ren ci e�i -
tim gö rü yor. Bu haf ta Ka d� köy de ye ni e�i tim ve
ö� re tim y� l� na mer ha ba de di. Yaz bo yun ca, fi zi ki
me kân ek sik lik le ri, �l çe Mil li E�i tim Mü dür lü �ü
ta ra f�n dan gi de ril me ye ça l� ��l d�. Di �er ta raf tan

4+4+4 ola rak ifa de edi len ye ni sis te me uyum ça l�� -
ma la r� da ya p�l d�. Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü -
dü rü Fer �at Ayar, ye ni e�i tim ö� re tim y� l� aç� l�� tö -
re nin de yap t� �� ko nu� ma da, ye ni dö nem için
yap t�k la r� ça l�� ma la r� an lat t�. Fer �at
Ayar, “�yi bir e�i tim için üze ri mi -
ze dü �en gö re vi tüm e�i tim ci ar -
ka da� la r�m la bir lik te yap ma -
ya ça l� �� yo ruz. 70 bin ö� -
ren ci il kö� re tim de, 75 bin
ö� ren ci yay g�n e�i tim de
ol mak üze re top lam 145
bin ö� ren ci ve 5 bin ö� -
ret men le Ka d� köy’de
ders ba �� ya p� yo ruz.
Geç ti �i miz e�i tim-ö� re -
tim dö ne mi nin ta mam -
lan ma s� n�n ar d�n dan yaz
bo yun ca tüm eki bim le ye -
ni e�i tim-ö� re tim dö ne mi ne
ha z�r lan mak için ça l�� ma lar
yap m�� t�k. Bu kap sam da per so -
nel ve ö� ret men ih ti yaç la r� n�n gi -
de ril me si, fi zi ki me kân la r�n uy gun ha -
le ge ti ril me si, ders araç ge reç ve ek sik lik le ri -
nin ta mam la na rak, hiz me te ha z�r ha le su nul ma s�n -
da ge rek li özen ve gay ret gös ter dik” de di.

� OKUL LAR HÂLÂ GÜÇLEND�R�L�YOR
Mar ma ra dep re mi son ra s� ha sar gö ren okul lar

da unu tul ma d�. Ola s� bir dep re me ha z�r l�k için
okul la r�n bir k�s m� y� k� l�p ye ni den ya p� l�r -

ken, güç len dir me si ge re ken okul lar -
da da güç len dir me ça l�� ma la r�

ya p�l d�. 
Fer �at Ayar, in �a at ve

güç len dir me ça l�� ma la -
r�y la il gi li ola rak, “Bi -
lin di �i gi bi dep rem ne -
de niy le kul la n�l maz
du rum da olan okul la -
r� m�z y� k� la rak yer le -
ri ne ye ni le ri ya p� l� -
yor. �u an da Ka d� köy
il çe miz de iki ta ne

oku lu mu zun in �a at�
de vam edi yor. Bu na pa -

ra lel ola rak y� k�l ma ye ri -
ne güç len di ril me sin de fay -

da gö rü len okul la r� m�z da
güç len dir me ya p� la rak, bu ko -

nu da ça l�� ma lar sür dü rü lü yor. Bu -
gün iti ba riy le ö� ren ci le ri ba� ka e�i tim ku -

rum la r� na ta �� nan 5 oku lu mu zun güç len dir me i� -
lem le ri de vam edi yor” di ye ko nu� tu. 

� ‘VEL�LER�M�Z� OKULLARA 
DAVET ED�YORUZ’

Okul la r�n ka p� s� n�n ve li le re ar d� na ka dar aç�k
ol du �u nu, Ka d� köy’de e�i tim ve ö� re ti min sa� l�k -
l� yü rü me si için bu gü ne ka dar ol du �u gi bi bun dan
son ra da var güç le riy le gay ret gös te re cek le ri ni be -
lir ten Fer �at Ayar, Ka d� köy’e bek le dik le ri oran da
ö� ret men ata ma s� n�n ya p�l d� �� n� da söy le di.

Ka d� köy’e ye ni ata nan Kay ma kam Bi rol Ku -
ru bal ise ye ni e�i tim ve ö� re tim y� l� n�n il çe ye ve
ül ke mi ze ha y�r l� ol ma s� dile�in de bu lu na rak, ha zi -
ran ay�n da bu ruk bir ve da ile ara ve ri len ö� re ti me
ye ni bir he ye can la ye ni den ba� la d� �� n� söy le di.
Kay ma kam Ku ru bal,“E�i ti min dört te mel aya ��
var: Ö� ren ci, ö� ret men, ve li, fi zi ki ya p�. Ö� ret -
men le ri mi zin, e�i tim ci le ri mi zin i�in bi lin cin de çok
bü yük gay ret sar fe den fe da kâr bir ca mi a ol du �u nu
bi li yo ruz. Bu nun için ken di le ri ne te �ek kür edi yo -
ruz. “Okul lar ha yat bul sun” pro je le ri kap sa m�n da
da vur gu lan d� �� gi bi okul lar ve li le ri mi zin ema ne -
ten gel di �i yer ler de �il dir. Okul lar ve li le ri mi zin de
ev le ri gi bi dir. Okul la ra il gi gös ter me ye ve li le ri mi -
zi da vet edi yo rum. Okul yö ne ti ci le ri, ö� ret men ler -
le so run la r� n� ve dü �ün ce le ri ni pay la� s�n lar. Ba �a r�
böy le ar tar ve ço cuk la r� m� z� çok da ha iyi ge le ce �e
ha z�r la r�z. E�i tim ö� re tim y� l� n�n bay ram co� ku -
suy la geç me si ni di li yo rum” dedi.
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n y� l� a� k�n sü re den be ri her y�l ye ni bir ko nu ha -
z�r la ya rak, ka t� lan dost la r� m�z la bir lik te zi hin sel
ve ruh sal ge li �im yo lun da bi ri kim le ri mi zi pay la �� -
yo ruz. Bu pay la ��m zi hin sel ve ruh sal ge li �i mi miz
ka dar, bel ki de da ha faz la fi zik sel sa� l� �� m� za

fay da sa� l� yor. Her kur sun so nun da he pi miz gel di �i -
miz den da ha iyi ay r� l� yo ruz. Sa lon da olu �an sev gi or ta -
m� ve olum lu ener ji bi zi ha fif le ti yor, haf ta ya da ha gü zel
ba� la d� �� m� z� his se di yo ruz. Her haf ta bu kur sa de va m�
bir tir ya ki lik ha li ne ge ti ren çok sa y� da ar ka da� la r� m�z
var. Ye ni ka t� l�m lar ise her y�l ça l�� ma m� z� zen gin le� tir -
mek te ve biz le re ay r� bir güç kat mak ta d�r. Bu y�l ko nu -
muz “ÖZ GÜR YA �A MA KUR SU” dur.  

Bir in sa n�n Al lah’a ve re ce �i en bü yük he di ye, ona
tes lim edi len ha ya t� iyi ya �a mak ve �ük re de rek ya �am -
dan duy du �u mut lu lu �u Al lah’a ula� t�r mak t�r. E�er
gün lük ha ya t� na s�l ya �a ya ca �� n� z� bi lir se niz, yap t� �� n�z
her �ey si zi öz gür le� ti ren ve ruh sal ge li �i me ula� t� ran
bir de ne yi me dö nü �ür.

Ha ya t� co� ku lu, se vinç li ve gü zel ya �a ya bil mek için
içi miz de ki güç lü ener ji yi or ta ya ç� kar ma m�z, ya �a m� m� -
za kat ma m�z ge re kir. Ener ji nin mer ke zi kal bi miz de dir.
Geç mi� ten ge len kor ku lar, en di �e ler kal bi mi zi ka pa t�r.
Kin, k�s kanç l�k, ha sis lik ener ji yol la r� n� t� kar. Kal bi niz ka -
pa l�, yol lar t� ka l�y ken içi niz de ki ener ji nin var l� �� n� his se -
de mez si niz, ken di ener ji ni ze ula �a maz s� n�z. K�s kanç l�k,
ha sis lik ve kin ki �i sel ili� ki le ri ni zi ha ya t� n� z� zor la� t� ran
bir yük ha li ne ge ti rir. Kor ku ve en di �e le ri niz co� ku ve
ce sa re ti ni zi bi ti rir; eli niz, ko lu nuz ba� l� his se der si niz.
�çi niz de ki, kor kan, en di �e du yan, kin tu tan, pin ti ve k�s -
kanç kim se den kur tul ma dan ha fif le ye mez, ya �am se -
vin ci du ya maz ve öz gür ka la maz s� n�z

Öz gür ya �a ya bil mek için kir ler den, ka l�n t� lar dan, bi -
ri kin ti ler den te miz len me li, içi niz de ki kav ga la r�, çe ki� -
me le ri bi ti rip iç sel ba r� �a ula� ma l� s� n�z. �n san la r�n en
bü yük mü ca de le si d� �a r� da ki güç ler le de �il, ken di için -
de ki kor ku ve gü ven siz li �in ya rat t� �� so run lar dan kay -
nak la n�r. Öz gür ya �a ma ula �a bil mek için ken di ya rat t� -
�� n�z so run la r�n için de kay bol mak ye ri ne, on la ra ob jek -
tif bir göz le bak ma y�, üzer le ri ne var ma y�, ha ya t� m�z da
ya rat t� �� a��r l�k lar dan kur tul ma y� ö� ren me miz ge re kir.

He le bey ni mi zi ke mi ren, ru hu mu zu ka rar tan so run -
la r� ken di mi zin üret ti �i ni dü �ün me den ba� ka la r� n� suç -
la ma ya ve yar g� la ma ya kal k� ��r sak her gün yü kü mü zü
bi raz da ha ar t� r� r�z. �çi miz den bir ses sü rek li yar g� l� yor,
suç lu yor, kor ku sa l� yor, en di �e ler ya ra t� yor sa o se si
sus tur ma dan öz gür ola bil me miz ola s� de �il dir. 

�çi niz de ki öz gür lü �ü yal n�z ca siz, ken di eli niz den
ala bi lir ve an cak ken di niz ve re bi lir si niz. Her gün ka fa -
n�z da at�p tut tu �u nuz so run la r� içi niz de de po la d�k ça bir
gün bun lar ya �a m� n� z�n bir par ça s� ha li ne ge lir. Ya �a -
m� n� z� da ha güç lü ola rak a�a �� la ra çek me ye ba� lar lar.
Sü rek li si zin mo ra li ni zi bo zan, kor ku lar sa lan bir ar ka -
da �� n�z ol sa, he men tüm ili� ki le ri ke ser si niz. Oy sa ki,
ka fa s� n�n eti ni yi yen iç se siy le bir ömür bo yu kur tu la -
ma dan ya �a yan ne ka dar çok in san var d�r bi lir mi si niz?
Öz gür ya �a ya bil mek için zih ni ni zin al�� kan l�k la r�n dan
kur tu lu nuz. Ken di niz hak k�n da sü rek li kay g� duy mak,
ac� çek me nin bir ba� ka �ek li dir. E�er ken di ni zi ac� ya
kap t� r�r sa n�z ac� lar ha ya t� n� z�n ya p� ta� la r�n dan bi ri ha li -
ne ge lir ler. �ar k� da ol du �u gi bi dert le ri zevk edi ne rek
ya �a yan in san lar var d�r. Ha ya t� n� z� ac� la ra tes lim eder -
se niz öz gür lü �ü nü zü de ac� la ra tes lim et mi� olur su nuz. 

�n san lar dün ya ya, pa ra ya, ma la öy le si ne odak lan -
m�� lar ki göz le ri ba� ka bir �ey gör mü yor. Çev re le rin de -
ki bir çok gü zel �e yin far k�n da de �il ler. Bu na e� le ri ve
ço cuk la r� bi le da hil. Ge çen ler de 80 ya ��n da olan bü yük
bir i�a da m�n dan söz edi yor lar d�. Çin’den dön mü�, eve
hiç u� ra ma dan Lon dra’ya git mi�. Lon dra’dan da Fas’a
ve M� s�r’a ge çip dö ne cek mi�. Ha va ala n� na emir le ri ni
al mak üze re gi den mü dür le to run la r� na se lam gön der -
mi�. Dün ya mal la r� na ne ka dar çok odak la n�r sa n�z öz -
gür lü �ü nü zü ve in san l� �� n� z� o den li kay be der, o ob je -
le rin bi rer par ça s� ve hiz met kâ r� ha li ne ge lir si niz. 

Bir ar ka da ��m i� le ri nin en par lak ol du �u dö nem de
bir ka za ge çir mi� ti. Dok tor lar en az dört ay yat ma s� ge -
re ken or to pe dik bir ame li yat öner mi� ler. �� le ri ne an cak
özel he li kop ter le ye ti �e bil di �i için ame li ya t� er te le di.
Ac� la r� n� unut mak için de sa bah tan iti ba ren vis ki ye ba� -
la d�. Ar t�k ac� la r� n� his set mi yor du ama öz gür lü �ü bit -
mi�, ya �a m� or to pe dik özür ve al ko lün et ra f�n da ki lit -
len mi� ti.

Ru hu muz bir uçan ba lon gi bi dir. Ona yük le di �i miz
yük ler den; kor ku lar dan, en di �e ler den, ha sis lik ten, k�s -
kanç l�k tan, kin den kur tul duk ça, ha fif ler gök le re yük se -
lir si niz. Siz de yük ler den kur tu lup öz gür ya �a mak is ti -
yor sa n�z, kur su muz 15 Ekim 2012 Pa zar te si gü nü Sa -
at 11.00’de ba� la ya cak ve her Pa zar te si 11.00-13.00
ara s� Ka d� köy Be le di ye’si Bri fing Sa lo nu’nda de vam
ede cek tir. 

Bil gi ve Ka y�t için 0216 408 20 20 Sa y�n Ne ba hat
Va rol    
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● Sem ra ÇE LE B�

Bü tün ya z�, okul la r� n�n �mam Ha tip’e dö -
nü� tü rül me si ni en gel le mek için ey lem -
ler le ge çi ren Ka d� köy lü ve li ler ba �a r� l�

ola ma d�. Ka d� köy’de üçü or ta okul, iki si li se ol -
mak üze re be� �mam Ha tip oku lu, 17 Ey lül iti -
ba riy le e�i ti me ba� la d�. 

�n ta� Li se si tü müy le �mam Ha tip Li se si’ne
dö nü� tü rü lür ken, Ka d� köy Ana do lu �mam Ha -
tip Li se si’nin or ta okul bö lü mü ye ni den aç�l d�.
Bos tan c� 23 Ni san Zeh ra Ha n�m ile Eren köy
Meh met Akif il kö� re tim okul la r� da �mam Ha -
tip Or ta oku lu ol du. 

E�i tim Emek çi le ri Sen di ka s� E�i tim-Sen ile
or tak ey lem ler ya pan, on bin ler ce im za top la ya -

rak �l çe Mil li E�i tim Mü dür lü �ü’ne tes lim eden
ve okul la r� n�n imam ha ti pe de �il dö nü� tü rü le -
cek se bir “sa nat” oku lu na dö nü� tü rül me si ni is -
te yen Meh met Akif �l kö� re tim’in ve li le ri, oku -
lun ilk haf ta s�n da ço cuk la r� n� yal n�z b� rak ma d�. 

Tam gün e�i tim ve ri len okul da 2., 3., 4. s� -
n�f lar la 6 ve 7. s� n�f lar nor mal e�i ti me de vam
eder ken 5. s� n�f la ra �mam Ha tip’te oku mak
üze re ö� ren ci ler al�n d�. �im di lik e�i tim kar ma
ola rak de vam edi yor. Nor mal e�i tim gö ren ler
14.20’de okul dan ç� kar ken, �mam Ha tip e�i ti mi
gö ren ler 16.00’da ç� k�� ya p� yor. �mam Ha tip’te
oku yan lar nor mal e�i tim den 4 ders faz la gö rü -
yor.  285 ö� ren ci li okul da 70 ci va r�n da ö� ren ci
�mam Ha tip e�i ti mi gö rü yor. Bu ö� ren ci le rin
yüz de 45’ini oku lun es ki ö� ren ci le ri olu� tu ru -
yor. Meh met Akif �mam Ha tip Or ta oku lu’nda,
ta be la da k� ya fet ler de de �i� me mi�. Okul mü -
dü rü, “yö net me lik de �i� mez se” �mam Ha tip
ö� ren ci le ri nin de nor mal k� ya fet le ve k�z la r�n
ba� la r� aç�k ola rak e�i tim le ri ni sür dü re cek le ri ni
söy lü yor.  

�n ta� Li se si’nde ise ta ma men �mam Ha tip
e�i ti mi ne ge çil di do la y� s�y la k� ya fet ler de de -
�i� ti. Bu okul da da nor mal e�i ti mi ne de vam
eden ö� ren ci ler le bu y�l �mam Ha tip e�i ti mi al -
ma ya ba� la yan ö� ren ci ler bir lik te ö� re nim gö -
rü yor. 

Kadıköy’de ders başı zamanı

KADIKÖY’E BEŞ iMAM HATiP OKULU!

�l çe Mil li E�i tim Mü dürü
Fer�at Ayar
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● Gökçe UYGUN

Geç ti �i miz haf ta so nu Ka d� köy Halk E�i -
tim Mer ke zi'ne yo lu dü �en ler, bir halk
e�i tim mer ke zi için pek de al� ��l d�k

ol ma yan bir man za ray la kar �� la� t� lar; mer -
kez için de bas ket bol sa ha s�n da on lar ca
döv me sa nat ç� s� döv me ya p� yor du! El bet te
ki bu ka dar in san bir fu ar için bi ra ra ya gel -
mi� ti; “�s tan bul Döv me Fua r�” (�s tan bul Tat -
to o Con ven ti on)... Ka d� köy lü döv me us ta s�
�e ner Öner ve eki bi ta ra f�n dan or ga ni ze edi len
fu ar, 15-16 Ey lül ta rih le rin de döv me me rak l� -
la r� ile us ta la r� bu lu� tur du. Fu ar ala n� tüm
haf ta so nu hiç bo� kal ma d�. Ki mi le ri da ha
ön ce hiç ta n�� ma m�� t� döv mey le. Bil gi al d�
us ta lar dan, can l� can l� döv me nin na s�l ya -
p�l d� �� n� iz le me f�r sa t� bul du. Ki mi le ri ise
bil mem ka ç�n c� döv me si ni yap t�r ma ya
gel mi� ti...

Fu ar da 45 stan da, 10'u ya ban c� ol mak

üze re
60 sa nat ç�

var d�. Dü zen le nen
�ov lar da Holl ywo -
od star la r� ve dün -
ya ca ün lü spor cu -
la r�n döv me le ri ni
ya pan ABD, �n gil -
te re, Çin, Ja pon ya
ve �s koç ya'dan pek

ün lü döv me sa nat ç� -
s� hü ner le ri ni ser gi le -

di.
Fua r�n ev sa hi bi, Gol -

den Ar row Yö ne tim Ku ru lu
Ba� ka n� N. �e ner Öner, “Ka d� köy

Halk E�i tim Mer ke zi Mü dü rü Nu ri Ba�'�n bü yük
des te �iy le ger çek le� tir di �i miz bu fu ar, ilk ol ma -
s� na ra� men çok ba �a r� l� geç ti. Ka t� lan sa nat ç� la -
r� m�z da zi ya ret çi le ri miz de mem nun kal d�. Se -
ne ye yi ne bu fua r� dü zen le me yi he def li yo ruz.
Böy le bir fua r�n il çe miz Ka d� köy'de ya p�l ma s� -
n�n da iyi ol du �u na, il çe mi ze ha re ket ge tir di �i ne
ina n� yo rum.” dedi.

SESS�Z sa bır lı bir örüm ce �i,
�z le dim kü çük bir çı kın tı nın üze rin de du ru yor du bir
ba �ı na,
�z le dim çev re le yen son suz bo� lu �u ke� fe der ken,
�p lik çik ler fır lat tı dı �a rı ya, ip lik çik ler, ip lik çik ler, ken -
di nin dı �ı na,
Hiç do la� tır ma dan on la rı, hiç usan ma dan hız la na -
rak.
Ve sen ey ru hum du ru yor dun,
Çev ril mi�, çö zül mü�, uza yın son suz ok ya nus la rın -
da,
Dur ma dan dü �ü ne rek, teh li ke ye atı la rak, fır la ya rak,
ça ba lı yor sun dün ya la rı bir le� tir me ye,
Ge rek sin di �in köp rü ku rul sun, tut sun sal dı �ın yu -
mu �ak de mir,
At tı �ın a�ın lif le ri sa rıl sın bir ye re, ey be nim ru hum.
(Walt Whit man- SES S�Z SA BIR LI B�R ÖRÜM -
CEK)
Rus si ne ma s� de nin ce ak la ge len ilk isim olan Tar -
kovsky’nin ye ri ni 90’lar da Alek sandr So ku rov’a b� -
rak m�� ve on dan son ra dün ya ça p�n da bir yö net -

men ç�k ma -
m�� t�. Po pü -
ler si ne ma -
dan Ti mur
Bek mam be -
tov ba �a r� s�y -
la Holl ywo -
od’a trans fer
olup yük sek
büt çe li film le -
rin yö net -
men, ya p�m c�
ve se na ris ti
olur ken fes ti -
val ler de Rus -

ya’n�n bay ra �� n� An drey Zvya -
gint sev dev ral d�. 6 �u bat 1964
ta ri hin de No vo si birsk’te do -
�an Zvya gint sev, 1984’te
oyun cu luk için oku du �u No -
vo si birsk Dra ma Oku lu’ndan
me zun ol du. 2000 y� l�n dan iti -
ba ren REN TV ad l� Rus te le -
viz yon ka na l�n da ça l�� ma ya
ba� la d�. Bu ka nal için çek ti �i
üç bö lüm lük bir mi ni di zi olan
Chyor na ya Kom na ta (Ka ran l�k Oda) ile yö net men -
li �e ilk ad� m� n� at t�. Po pü ler film se ven le rin pek se -
ve me ye ce �i tür den yö net men ler den olan Zvya -
gint sev, mi ni mal si ne ma da ken di im za s� olan yö -
net men ler den bi ri ola rak si ne ma ta ri hin de de ye ri -
ni ala bi le cek fark l� bir isim. Au te ur yö net men ol ma
yo lun da ayak iz le ri faz la ol ma sa da bu ayak iz le ri
çok be lir gin ol du �un dan ha f� za lar da yer edip bah -
si zo run lu isim ler ara s� na gi ri yor. Ken di tar z� ve te -
ma la r� olan ve ba zen oto bi yog ra fik ö�e ler de ta �� -
yan film le ri önem sen me si ge re ken �a ha ne eser ler.
“Dö nü�” fil mi için 100 ki �i iz le se ye ter de mi� ama
50 ül ke de gös te ri me gi rip ve çe �it li fes ti val ler den
top lam 29 ödül al m��. 
� ELE NA
Her fil min de ay r� bir te ma ve fark l� ko nu lar se çen
Zvya gint sev her se fe rin de se yir ci yi �a ��rt ma y� be -
ce ri yor. Ara ba ta kip sah ne si, uçan kur �un lar ve
bom ba lar bek le yen se yir ci nin uzak dur ma s� ge re -
ki yor yi ne be lir te lim. Zvya gint sev ko nu se çi mi,
çar p� c� di ya log la r� ve iyi oyun cu se çi miy le ço �u
za man ger çek bir ha ya t� iz le mi� gi bi olu yo ruz ve
Zvya gint sev’in en bü yük ar t� la r�n da bi ri de aç� �a
ç�k m�� olu yor. Ba ��m s�z si ne ma c� la r�n ge ne lin de
yer alan bu do �al l�k, Zvya gint sev si ne ma s�n da di -

ya log lar la  da ha da güç le ni -
yor. �lk fil mi “Dö nü�”le al t�n
ço cuk de ni le bi le cek Zvya -
gint sev çek ti �i di �er iki film -
le al t�n l�k tan el mas l� �a ter fi
edi yor ken di na za r�m da.
A��r an la t� m�n ol du �u ve ha -
ya t�n do �al ge çen rit mi nin
d� �� na ç�k ma yan bu film ler -
de be nim ter ci him ge nel de
Uzakdo �u ol sa da Zvya -

gint sev, Nu ri Bil ge Cey lan gi bi fark l� bir ta d� olan
bir yö net men. “Dö nü�” fil mi nin ver di �i o Rus si ne -
ma s� ta d� n� unut mak zor, fa kat Zvya gint sev ye ni
film le riy le de bu ta d� ya �a t� yor. Ay n� ta d� “Sür gün”
ve Dos to yevs ki ko ku su al d� �� m�z “Ele na”yla ka li -
te li film aç l� �� m� z� gi de ri yor. Ne dir “Ele na”n�n ko -
nu su?
��i nin eh li bir hem �i re olan Ele na, zen gin, ya� -
l� ve ev de ba k� ma muh taç bir adam olan Vla di mir
ile ev le nir. Her iki si de fark l� ai le ya p� la r�n dan ge len
ço cuk la r�y la ili� ki le ri bir �e kil de so run lu ve me sa -
fe li in san lar d�r. Fa kat Vla di mir bir kalp kri zi ge çi rip,
has ta ne ye kal d� r� l�n ca va si ye ti ni yaz d�r ma ka ra r�
al�r; ama Ele na bu va si yet te yer al maz. O� lu nun
da ��l mak üze re olan ai le si ni bi ra ra da tut ma ya ça -
l� �an Ele na, ko ca s� ve ai le si ara s�n da ah la ki bir fe -
da kâr l�k ç�k ma z�n da ka la cak t�r. �lk film le rin de ki iz -
le nim ci yak la �� m�n iz le ri ni ta kip et me ye de vam
eden  Zvya gint sev, re sim sa na t�n da Ver me er, Mo -
net gi bi isim le rin yap t� �� et kiy le iler li yor. Ya z� m� z�n
ba� lan g� c�n da ki Whit man �i iri ne de dik kat.  Bu nu
ya par ken si ne ma sa na t� n�n ar t� la r� olan di ya log ve
mü zi �i ye rin de kul la na rak et ki ala n� n� ge ni� le ti yor.
Bu mü kem mel an l�k kul la n�m la r� üç fil mi de iz le -
nin ce da ha ra hat far ke di li yor. Köy den ken te göç -

tü �ü “Ele na”da ki
in ce he sap la ma lar
hep ye rin de ve
özel lik le kli �e ol ma -
ya ka rak ter le ri de
baz al� n�r sa önem -
sen me si ge re ken
yö net me nin önem -
sen me si ge re ken
fil miy le kar �� kar �� -
ya ol du �u mu zu an -
l� yo ruz. (An tik li �e:
bkz. “Ele na”da ki �� -
ma r�k k�z) Si ne ma
sa na t�y la il gi le nen -

le rin, si ne ma bö lü mü ö� ren ci le ri nin ve ül ke miz si -
ne ma c� la r� n�n ç� ka ra ca �� faz la s�y la ders ler var film -
de. Ken di ad� ma Zvya gint sev Or ta ça�’da ge çen
bir film yö net se çok mem nun ola ca �� m� be lirt mek
is te rim. Ma li ye tin den ötü rü bi raz zor fa kat ol sa ta -
d�n dan yen mez gi bi ge li yor. Gör sel aç� dan bu ka -
dar ba �a r� l� olan yö net me nin ha ri ka bir i� ç� ka ra ca -
�� n� dü �ü nü yo rum. “Ele na”
d� ��n da ki film le ri ni de ta n�t -
ma m�z farz ol du. E�er bu la -
bi lir se niz mut la ka iz le yin. 
� DÖ NÜ�
Ba ba ve o�ul la r� fark l� si ne -
ma di liy le Rus si ne ma s� ve
özel lik le Tar kovs ki so suy la
bi ze su nan film unu tul maz
an lar la do lu. �ki Rus genç
olan kar de� ler Van ya ve An -
drey’in ba ba la r�, on iki y�l sü -
ren bir ay r� l� ��n ar d�n dan an -
s� z�n ç� ka ge lir. Ço cuk lar, bu
sü reç te bir bir le ri ile ol duk ça
s� k� bir ba� kur mu� lar d�r. Bu
se bep ten de as l�n da ci var -
da ki di �er ço cuk lar la ara la r�

pek iyi de �il dir. Ba ba la r� gel di �in de ço cuk la r� n� bir
ta ti le gö tür mek is ter. An ne le ri nin iz ni ile ba ba la r� na
has ret kal m�� olan kar de� ler, bu ta ti le git me ye ha -
z�r d�r lar. An cak bun ca za man son ra or ta ya ç� kan
bir ba ba fi gü rü, ço cuk la r�n ha ya lin de kin den fark l� -
l�k lar gös te rir. Zvya gint sev ilk fil miy le ele� tir men le -
ri ve si ne ma se ver le ri çok gü zel se lam l� yor. Film -
de ki re sim le rin ba �a r� s� ay r�, ço cuk oyun cu la r�n
ina n�l maz oyun la r� ay r� ve oyun cu luk yö ne ti miy le
ay r� ay r� ders ler içe ri yor. Ger çek çi lik ten uzak la� -
ma dan bü tün bun la r� ya pa bil mek her ba ba yi �i din
har c� de �il. Ve ne dik Film Fes ti va li'nde Al t�n As lan
ve da ha bir çok pres tij li ödü lün sa hi bi fil mi mu hak -
kak iz le yin.
� SÜR GÜN 
Wil li am Sa ro yan'�n “The La ug hing Mat ter” (Gü lü -
ne cek �ey) ad l� ki ta b�n dan uyar lan m�� fil min ko nu -
su �öy le: An ne, ba ba ve iki ço cu �u, bü yük �e hir -
den bü yük ba ba la r�n dan kal ma k�r evin de kal mak
üze re ba ba s� n�n do �um ye ri olan ka sa ba ya gi der -
ler. Böy le ce �e hir kül tü rü ye ri ni do �a n�n hük mü ne

b� ra k�r ve ai le nin bü yük fe da kâr -
l�k lar is te yen bu ya �am bi çi mi ne
ayak uy dur ma ya ça l�� ma ma ce -
ra s� ba� lar. Bu ra dan iti ba ren Rus
si ne ma s� n�n ta d� n�n fark l� ol du �u -
nu bir kez da ha an l� yo ruz. Tar -
kovs ki’yi an d�r ma s�n dan m� d�r bi -
lin mez ama ken di ad� ma çok et ki -
len di �i mi söy le mem ge rek. 2007
Can nes En �yi Er kek Oyun cu
ödü lü nü Kons tan tin Lav ro nen -
ko’ya ge ti ren film onun ka riz ma -
s� na da çok �ey borç lu. Zvya gint -
sev si ne ma s�n da ki di �er film ler
gi bi bel ki de faz la ka li te li bir film.
Zvya gint sev’i ta ki be al�n ben ce.
Ha ya t�n ger çek an la r� n� be yaz -
per de ye ak ta ran iyi yö net men ler -
den bi ri Zvya gint sev. 
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MONET, WHITMAN VE ZVYAGINTSEV

● Sem ra ÇE LE B�
KA DI KÖY Be le di ye si ve Çe kül Vak fı’nın

des te �i ile ger çek le� ti ri le cek olan “Mural-
ist / Sokak Sanatı Festivali”, Tür ki ye’de bi -
na cep he le ri nin bü tü nüy le bo yan dı �ı ilk et -
kin lik ol ma özel li �i ni ta �ı yor.

Ken tin için de ki bü yük sa �ır du var la rın
re sim tu va li ne dö nü� tü �ü Mu ral Art ya ni
“du var sa na tı”, dün ya da gi de rek po pü ler lik
ka za nan bir sa nat tü rü. Bü yük, bo� ve ço -
�un luk la ür kü tü cü gö zü ken sa �ır bi na cep -
he le ri, so kak sa nat çı la rı nın ma ri fe tiy le ken -
tin en ca zip nok ta la rı ha li ne ge ti ri le bi li yor.

Bu yıl il ki dü zen le ne cek Mu ral-ist / So -
kak Sa na tı Fes ti va li’yle 4 so kak sa nat çı sı,
Ka dı köy’ün öz gün ma hal le le rin den Yel de -
�ir me ni’nde birara ya ge le rek 1 haf ta bo -
yun ca, atıl kal mı� 4 fark lı bi na nın cep he le -

ri ni bo ya la rıy la can lan dı ra cak, sa na tı so -
kak la ra ta �ı ya cak lar. Yel de �ir me ni Ma hal le
Ye ni le me Pro je si kap sa mın da, Ka dı köy
Be le di ye si ve Çe kül Vak fı’nın des te �i ile
dü zen le nen fes ti val de; �tal yan Pi xel Panc -
ho 21-26 Ey lül’de Nüs het Efen di So kak’ta,
Fran sız Amo se 26-30 Ey lül’de Ka ra kol ha ne
Cad de si’nde, Al man Do me ve Bre zil ya lı
Cla di o Et hos 22-30 Ey lül’de Mi sa kı Mil li
So kak’ta ola cak lar. Fes ti val sü re sin ce ay rı -
ca work shop lar, film gös te rim le ri ve ser gi -
ler, Yel de �ir me ni so kak la rın da iz le ne bi le -
cek. Fes ti va le ka tı lan tüm sa nat çı lar, ma -
hal le hal kı ve so kak sa na tı tut kun la rı, 28
Ey lül ak �a mı da �s ke le so kak ta dü zen le ne -
cek so kak par ti sin de birara ya ge le cek ler.

Önü müz de ki yıl lar da Yel de �ir me ni sı nır -
la rın dan çı ka rak tüm Ka dı köy’e ya yıl ma sı

plan la nan Mu ral-ist’in, Tür ki ye’de so kak
sa na tı na des tek ve rir ken için de bu lun du �u
ma hal le le ri de renk ler le can lan dır ma sı
amaç la nı yor.
� SO KAK SA NA TI / STRE ET ART NE D�R?

Son yıl lar da dün ya da ve ül ke miz de ör -
nek le ri ne sık ça rast la dı �ı mız gra fi ti kül tü -
rü nün için den ko pup ken di yo lu nu çi zen bir
akım “stre et art”. Ba� ka bir te rim sel kar �ı -
lık la post-graf fi ti ola rak anı lı yor. 1985’ler de
New York’ta kul la nıl mı� bu te rim, so ka �ı
sa nat sal yü zey ola rak ka bul edi yor. Bir çok
sa nat ala nın dan et ki le nen, yer le� tir me, ge ri
dö nü �üm, an lık ey lem ler gi bi bir çok tü re vi
kap sa yan, �eh rin olu� tur du �u plat for mu
kul la na rak ürün ler ve ren an ti-di sip li ner bir
sa nat akı mı . �e hir le rin mut suz bo� bi na
cep he le ri ne, dev fab ri ka bi na la rı na ya pı lan
hey bet li i� le re ise “mu ral” de ni yor. 

Stre et Art te rim ola rak Je an-Mic hel
Bas qu iat, Andy War hol, Ric hard Ham bel -
ton gi bi sa nat çı lar ta ra fın dan kul la nıl mı�.
Ço �u sa nat çı rek la mın ege men li �i ne bir
ba� kal dı rı ola rak med ya la rı nı so kak ola rak
be lir le mi�. Dün ya nın önem li �e hir le rin de
Stre et Art ve graf fi ti ürün ler gör mek müm -
kün. Pa ris, Ber lin, Lon dra, Tok yo, Bar se lo -
na ve da ha bir çok �e hir de önem li sa nat çı -
lar ça lı� ma la rı nı de vam et ti ri yor. Tür ki ye’de
ise bu sa nat sal akım özel lik le �s tan bul’da
son be� yıl da ge li� ti. 

Gra fi ti& stree tart&mu ral sa nat çı la rı
mut suz du ra �an �e hir le rin rek lam ve is tis -
mar dün ya sı na kar �ı,  dev ha yal le riy le mü -
ca de le ve ren, �e hir le ri ni, so kak la rı nı, ya �a -
dık la rı yer le ri kap tır ma yan sa va� çı lar ol du -
lar.

Yeldeğirmeni duvarları
‘SANATLA’ boyanacak!

Dünyanın farklı noktalarından gelen sokak sanatçıları, 24-30 Eylül
tarihleri arasında “Mural-ist / Sokak Sanatı Festivali”yle Kadıköy

Yelde�irmeni’nde bulu�uyor. Bu festivalle mahalledeki büyük bo�
duvarlar, resim tuvaline dönü�ecek.

Dünyanın dövmecisi
Kadıköy’de buluştu!

�ENER ÖNER, dövme yapt�rmak
isteyenlere de �u uyar�larda bulundu;

� �nsan hayat�nda de�i�ken olan �eylerin
(sevgili ismi gibi...) 

vücuda yap�lmamas� gerek.
� Biz prensip olarak ellere ve yüze dövme

yapmay� tercih etmiyoruz. 
� Her dövme tektir. Birine yap�lan dövme,

bir ba�kas�na da yap�lmamal�.
� Dövme, tercihen vücudun güne�

görmeyen bölgelerine yap�lmal�.

Dövme Ustasından Öğütler
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VOGUE Türkiye’nin
öncülü�ünde bu yıl üçüncüsü
düzenlenen “Vogue Fashion’s

Night Out” (FNO), 13 Eylül
Per�embe ak�amı

gerçekle�tirildi. Avrupa
yakasında Ni�anta�ı ve
�stinyepark’ta yapılan
etkinliklerin Anadolu

yakasındaki adresi ise Ba�dat
Caddesi’ydi. Binlerce

Kadıköylü’nün katıldı�ı
alı�veri� etkinli�i, indirimler,
ikramlar, sürprizler, partiler,

foto�raf çekimleri ile renklendi.
Etkinli�in bir bölümüne Kadıköy

Belediye Ba�kanı Selami Öztürk de
katıldı. Divan Pastanesi kar�ısında

kurulan stantta, geliri Türkiye Tohum
Otizm Vakfı’na aktarılmak üzere FNO
için Arzu Kaprol tarafından
tasarlanan alı�veri�

çantası ve t-
shirt’lerin satı�ını
bir süre yapan

Öztürk, yardım
amaçlı satılan
bilekliklerden
de satın aldı.
Öztürk, daha

sonra
�a�kınbakkal’a
kadar yürüyerek

hem etkinliklere
katıldı, ma�azaları gezdi,
hem de Kadıköylüler’le sohbet etti.

� 100 M�LYON
DOLARLIK GECE...

Moda ve perakende sektörünü
canlandırmak amacıyla, Vogue dergisi

tarafından ilk kez 10 Eylül 2009
tarihinde 13 Vogue ülkesinin katılımıyla

düzenlenen bu uluslararası etkinlik,
dünya çapında ya�anan ekonomik

daralmanın olumsuz etkisini kırabilmek
için gerçekle�tirildi. Son üç yıldır New
York, Paris, Londra ve Milano’nun da

aralarında bulundu�u büyük
metropollerde,

ma�azaların bir gece
için saat 24.00’e
kadar açık kaldı�ı

alı�veri� �enli�i,
tasarımcıların,

ünlülerin,
modellerin,

editörlerin, medya
yöneticilerinin ve

sektör öncülerinin
katılımıyla

gerçekle�tiriliyor. Bu yıl
4. kez, Vogue dergisinin

yayınlandı�ı 19 Vogue ülkesinde
gerçekle�ti.

�stanbul’da ilk kez
2010 yılında gerçekle�tirilen Vogue

Fashion’s Night Out (VFNO),
düzenlendi�i ilk sene

markaların satı�larına bir
önceki güne oranla yüzde

530’lara varan artı�
sa�lamı�tı.

Birle�mi� Markalar Derne�i
(BMD) Ba�kanı Yılmaz

Yılmaz, “VFNO �stanbul’un
marka de�erini artırıyor.

2010 yılında 50 milyon dolar
ciro, 2011’de ise

beklentilerimizin çok daha
üstünde 75 milyon dolarlık

rekor bir ciro gerçekle�ti. Bu
yılki beklentimiz ise 100

milyon dolarlık ciroya yakın”
dedi.

● Gökçe UYGUN

Tu tuk lu lu �u nun 5. y� l� na gi ren ga ze te ci-
ya zar Tun cay Öz kan için Ka d� köy’de
da ya n�� ma et kin li �i dü zen len di. Ka d� -

köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde 15 Ey lül Cu mar te si gü nü ger çek le� ti ri -
len et kin li �e; CHP hu kuk tan so rum lu Ge nel
Ba� kan Yar d�m c� s� Bü lent Tez can, CHP mil -
let ve kil le ri Bir gün Ay man Gü ler, Ka dir Gök -
men Ö�üt ile es ki CHP Mil let ve ki li Çe tin Soy -
sal, Tür ki ye Ga ze te ci ler Ce mi ye ti Ba� ka n� Or -
han Erinç, Cum hu ri yet ga ze te si ya zar la r� �ük -
ran So ner, Ali Sir men ve Bed ri Bay kam, sa nat -
ç� lar Ta r�k Akan, Rut kay Aziz, Odatv da va s�n -
da uzun tu tuk lu luk la r� n�n ar d�n dan ser best b� -
ra k� lan Mü yes ser Y�l d�z ile Sa it Ça k�r, Yurt
Ga ze te si Ge nel Ya y�n Yö net me ni Mer dan Ya -
nar da�, Va tan Gazetesi yazarlar� Mus ta fa Mut -
lu ile Can Atak l�, res sam-ya zar Bed ri Bay kam
ile çe �it li da va lar ne de niy le tu tuk lu ga ze te ci,
ya zar ve ay d�n la r�n ya k�n la r�yla si vil top lum
ör güt le ri üye le ri ka t�l d�. Tun cay Öz kan’a Öz -
gür lük Gi ri �i mi ta ra f�n dan dü zen le nen et kin li -
�in en çok dik kat çe ken 2 is mi, et kin lik ten 1
gün ön ce Odatv da va s�n da tah li ye edi len ga ze -
te ci ler Ba r�� Ter ko� lu ve Ba r�� Peh li van’d�.
Ba r��’lar, Ka d� köy lü le rin dol dur du �u sa lo na
al k�� lar la, “Di re ne di re ne ka za na ca ��z” slo gan -
la r�y la gir di ler. 

Et kin lik te ilk ola rak ko nu� ma ya pan Ka d� -
köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, Tun cay
Öz kan için da ya n�� ma et kin lik le ri nin Ka d� -
köy’den ba� la ma s� n�n öne mi ne dik kat çe ke rek,
“Çün kü Ka d� köy de Tun cay Öz kan ve ar ka -
da� la r� n�n sa vun du �u fi kir le ri sa vu nu yor. Öz -
kan’�n bu sa lon da ki ko nu� ma la r� da ha dün gi bi
ak l�m da. As ke ri dar be ler den me det umul ma -
ma s� n� halk tan me det umul ma s� n� söy lü yor du.
ama �im di tam ter si id di alar la suç la n� yor!” de -
di. Öz türk, ar t�k Tür ki ye’de in san la r�n hu ku ka
inan c� n�n sar s�l d� �� n� vur gu la ya rak, “Top lu -
mun bü yük k�s m� da sin mi� du rum da. Ama
biz, içer de de mok ra si yi sa vu nan tüm dost la r� -
m�z için kor k ma dan, y�l ma dan mü ca de le mi zi
sür dü re ce �iz. Bu ne den le bir lik için de ol ma l� -
y�z. Biz bu nu Ka d� köy’de yap ma ya ça l� �� yo -
ruz” di ye ko nu� tu.

� BA BA SIN DAN NAZ LI CAN’A
‘NA NE Ç� ÇE ��...’

Kür sü ye ikin ci s� ra da ge len ki �i ise “Tun -
cay Öz kan’�n can’�” ola rak anons edi len k� z�
Naz l� can Öz kan’d�. Naz l� can, “Ba bam içe ri t� -
k� la l� 1450 gün ol du. Biz bu 1450 gün de ifa de
öz gür lü �ü mü zün eli miz den al�n ma s� na �a hit
ol duk. Ada let is ti yo ruz. Ba bam, su çu nun ne ol -
du �u nu so ru yor. Ya n�t ala m� yor. Ama siz le rin
var l� ��, onun ce sa re ti nin, suç suz lu �u nun ka n� -
t�. �yi ki var s� n�z!” söz le ri sa lon dan bü yük al -
k�� al d�. Tun cay Öz kan’�n hüc re ar ka da �� Ba r��
Ter ko� lu da Öz kan’�n ken di sin den ri ca la r� n�
an lat t�. �lk ri ca ola rak Öz kan’�n yaz d� �� mek tu -
bu oku yan Ter ko� lu’nun, her �e yin ya sak ol -
du �u ce za evin de, Öz kan’�n na neyi su da bek le -
te rek ye �ert ti �i çi çe �i, Naz l� can’a ver me si sa -
lon da duy gu do lu an lar ya �at t�. Ter ko� lu, “Ba -
zen in san l�k, ba z� in san la r�n omuz la r�n da yük -
se lir. Tun cay Öz kan, Mus ta fa Bal bay, So ner
Yal ç�n ve di �er dost lar da böy le in san lar... Bu

ka ran l�k gün le rin ge çe ce �i ne ina n� yo rum” yo -
ru mu nu yap t�. 6 ay bo yun ca Mus ta fa Bal bay’�n
ya n�n da kal d�k tan son ra ser best b� ra k� lan Ba r��
Peh li van da ken di si nin 1.5 y�l l�k tu tuk lu luk tan
son ra tah li ye edil di �i ni be lir te rek, “Mus ta fa
Bal bay’�n ko �u �u na ilk git ti �im de ‘uta n� yo -
rum’ de dim, ‘Sen bu ra da 1 y�l na s�l kal d�n?’
Tah li ye olur ken de ay n� �e yi söy le dim, ‘uta n� -
yo rum’. Ama her kes bil sin ki Bal bay, ora da tu -
tul duk ça da ha da güç le ni yor!” de di. Peh li van,
her ke si mut la ka ve mut la ka des tek için Si liv -
ri’ye mek tup yaz ma ya ça ��r d�. Et kin lik te ya p� -
lan di �er ko nu� ma lar da da ül ke nin için de bu -
lun du �u du rum dan du yu lan s� k�n t� lar ifa de
edi le rek, “ka ran l�k la mü ca de le” ça� r� s� ya p�l -
d�. 

Et kin lik, ga ze te ci, ya zar ve sa nat ç� la r�n Öz -
kan’�n ki tap la r� n� im za la ma s�y la so na er di.

10 21 - 27 EYLÜL 2012 HA BER

FERAY� Aygüler ve Süheyla Erko�ar’�n
ortakla�a açt��� “Saraylardan Porselenler”
sergisi, Caddebostan Kültür Merkezi’nde

(CKM) merakl�lar�yla bulu�uyor. 15-30 Eylül
tarihleri aras�nda sürecek olan bu sergide
birbirinden güzel eserler bulunuyor. 2006

y�l�nda Alt�n
Eller Sanat

Atölyesi’nde
birlikte

çal��maya
ba�layan

ikili,
eserlerini

Anadolu ve
�stanbul’daki

müze ve
yap�lardaki motiflerle birle�tirmi�. Motifleri
stilize ederek eskiyi yeniyle harmanlayan
Aygüler ile Erko�ar, porselen eserlerini

CKM’deki sergide sanatseverlerin
be�enisine sunuyor. Bu sergi, ikilinin

�stanbul’daki 4. sergisi. 

CKM’DE ‘SARAYLARDAN PORSELENLER’ SERGİSİ 

Kadıköy’den Silivri’ye selam!Kadıköy’den Silivri’ye selam!Kadıköy’den Silivri’ye selam!Kadıköy’den Silivri’ye selam!Kadıköy’den Silivri’ye selam!Kadıköy’den Silivri’ye selam!

slo’ya gi dip de Vi ge land Park’� gör -
dü �üm de çok k�s kan m�� t�m. Hem
Nor veç’i, hem de Gus tav Vi ge land’�.
Nor veç’i dün ya n�n en bü yük hey kel

par k� na sa hip ol du �u için... Gus tav Vi ge -
land’a ge lin ce, böy le si bir alan hiç bir hey -
kel tra �a na sip ol ma m�� t�r. Park ta, Vi ge -
land’�n ha ya t� bo yun ca yap m�� ol du �u
200’den faz la hey kel, 850 met re lik bir aks
üze rin de bel li bir kro no lo ji do� rul tu sun da
s� ra lan m��. Kro no lo ji der ken Vi ge land’�n ha -
ya t� de �il, in san ha ya t� n�n do �um dan ölü -
me ka dar ev re le ri nin be� bö lü me ay r� la rak
kro no lo jik di zi li �i. Yi ne Vi ge land’a ait olan
par k�n dü zen le me si nin de ba� l� ba �� na bir
hey kel gi bi ol du �u nu söy le me den geç me -
ye lim.

Vi ge land Park’� gez di �im ar ka da ��m la
bir lik te, kla sik iki Türk ola rak söy le nip dur -
duk, “�� te biz de yok böy le bir kül tür. Adam -
lar bir hey kel par k� yap ma y� dü �ü ne bi li yor -
lar....” gi bi.. An cak ya n�l m� ��m. An ka ra Üni -
ver si te si Dil ve Ta rih Co� raf ya Fa kül te si ön -
cü lü �ün de, Bod rum’da da böy le bir park
dü �ü nül mü�, 10 y�l ön ce ta sar lan m��, bu -
gün de ma mül le ri ha z�r ve na z�r aç�l ma y�
bek li yor mu�. Yak la ��k 10 y�l ön ce ba� la t� lan
ça l�� ma kap sa m�n da ara la r�n da �tal yan, Al -
man, Ja pon, Fran s�z, Öz bek ve Yu nan sa -
nat ç� la r�n da ol du �u 60 hey kel t� ra�, Bod -
rum’da bu lu nan ta ri hi As pat Ka le si etek le -
rin de ki aç�k alan da 60 hey kel ça l�� ma s�
yap m��. Hey kel t� ra� la r�n Mu� la böl ge sin de
üre ti len mer mer le ri kul lan m�� lar. Hey kel
Par k�’n�n, önü müz de ki gün ler de aç� la ca ��
söy le ni yor. Bu gün hey kel par k� ya pan, ya -
r�n ‘kon sept hey kel par k�’ da ya par di yip,
se vi ni yo rum.

3. sa nat hey kel den, 7. sa nat si ne ma ya
ge çe lim. Sa nat dal la r� ara s�n da si ne ma y�
say ma yan lar ol sa da, ‘7. Sa nat’ ola rak ben -
ce çok tan ken di ni ka bul et tir mi� tir. K� zan lar
ola bi lir ama ile ri gi dip yir min ci yüz y� l�n ro -
man sa na t� bi le di ye bi li riz. Ey lül-Ekim ay la r�
si ne ma se zo nu nun ba� lan g� c� sa y� l�r. Hal
böy le olun ca se zon ba �� na da ar ka ar ka ya
fes ti val ler s� ra la n� yor. Al t�n Ko za, Film Eki -
mi, Pe ra Film Fes ti va li; Lon dra, Var �o va,
Sa o Pao lo Film Fes ti val le ri vs... 

Bu ra da önem li olan Türk si ne ma s� bu
fes ti val le rin, da ha do� ru su dün ya si ne ma -
s� n�n ne re sin de? Ey lül-Ekim film fes ti val le ri
ara s�n da geç ti �i miz gün ler de so na eren To -
ron to Film Fes ti va li de var d�. Bu y�l Ka na -
da’da ki bu fes ti val de, ‘Dün ya Si ne ma s�’ ka -
te go ri sin de gös te ri len film ler ara s�n da Tür -
ki ye’den Pe lin Es mer’in ‘Gö zet le me Ku le si’
isim li fil mi de yer al� yor du. Ay n� fes ti val de
ge çen y�l Nu ri Bil ge Cey lan’�n ‘Bir Za man lar
Ana do lu’da’s� gös te ril mi� ti. Fes ti val de ay r� -
ca Bah man Gho ba di’nin yö net ti �i, BKM or -
tak ya p� m�, Y�l maz Er do �an, Mo ni ca Bel -
luc ci ve Be ren Sa at’in oy na d� �� Ger ge dan
Mev si mi’nin ve Saa det I��l Ak soy’un Emi le
Hirsch ve Pe ne lo pe Cruz’la be ra ber rol al -
d� �� �tal yan fil mi Twi ce Born’un dün ya prö -
mi yer le ri ya p�l d�.   Bun lar bir öl çü mü dür?
Ve ya ne yin öl çü sü dür?

Bun lar da öl çü ler den bi ri ben ce. Son y�l -
lar da Türk film le ri nin sa y� s� da, iz le yi ci si de
art t�. Sa y� n�n art ma s� de mek iyi film yap ma
ih ti ma li nin de art ma s� de mek tir. Türk si ne -
ma c� la r� n�n al d� �� ulus la ra ra s� ödül le rin gün
geç tik çe art ma s� da bu nu i�a ret edi yor.
Me se la son y�l lar da Fa tih Ak�n, Nu ri Bil ge
Cey lan, Se mih Kap la no� lu gi bi yö net men -
ler ç�k t� Türk si ne ma s�n dan. 90’lar da ba� la -
yan ye ni den do �u�, 20 se ne son ra iyi bir iv -
me ka zan d�. 

Si ne ma, hat ta ge nel an la m�y la sa nat;
ça t�� ma is ter, dra ma is ter, san c� is ter, me -
se le/prob lem is ter. Tür ki ye bu an lam da sa -
nat ç� la r� na bol mal ze me su nan bir ül ke. Bir
de im kân lar ge li �ir se, yu ka r� da yaz d�k la r� -
m�z sa de ce bir ba� lan g�ç ola cak; Türk sa -
nat ç� la r� sa nat la im ti ha n� ba �a r�y la ge çe -
cek tir. �� te bu ra da ka mu yö ne ti mi ne dü �en
gö re vi ha t�r la ta l�m: �m kân la r� her gün bi raz
da ha ge li� tir mek... Ama ya ra t�� la ra bur nu -
nu sok ma dan!

As l ı  AY HAN

O

Türk’ün sanatla
imtihanı

ÖZKAN’IN TUTUKLULUĞUNUN 5.YILI
Silivri’de tutuklu bulunan

gazeteci Tuncay Özkan’�n
gazeteci dostlar�,

sanatç�lar ve milletvekilleri
dayan��ma etkinli�inde
bulu�tu. Özkan ve di�er

tüm ‘Silivri esirlerine’ selam
gönderilen bulu�mada,
Özkan’�n k�z� Nazl�can’�n

konu�mas� izleyicileri
a�latt�...

ÖZKAN’IN MEKTUBU
Hücre arkada�ı Barı� Terko�lu aracılı�ıyla gönderdi�i mektuba, “Gelinen süreçte kendimi

halkımın adaleti ve vicdanına teslim ettim. Bu kara zamanlar, halkımızın hukukunu ve
adaletini yok etti” diye ba�layan Tuncay Özkan, �u ça�rıyı yaptı; “Sizi artık yeter demeye

ça�ırıyorum. Siyasi partileri, demokratik kitle örgütlerini, halkımızı Cumhuriyet’i savunmaya
meydanlara davet ediyorum. Durmanın zamanı de�il diyorum. �imdi meydanlarda olmanın

zamanı. Hepinizi hasretle, sevdamla, a�kla selamlıyorum...”
Fo

 to
� r

af
 la

r:
 G

ür
 bü

z 
E

N
 G

�N

Cadde’de al��veri� RÜZGARI EST�

Ba�kan Öztürk,
Özkan’ın hücre
arkada�ı Barı�

Terko�lu’na ho�
geldin çiçe�i

verdi.

Tuncay Özkan’ın 
kızı Nazlıcan Özkan

Foto�raflar: Tunahan YURDAKUL
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● Semra ÇELEB�

1Temmuz Denizcilik Bayram� kutlamalar�n�n
Moda �skelesi’nde nas�l co�kuyla kutland���n�
birçok kaynaktan ayr�nt�lar�yla okuyabiliriz.

Yeniden düzenlenen Caddebostan Plaj�’n�n 40’l�
y�llardaki halini de... Ya da 1930’lu y�llarda
Beyo�lu’ndaki renkli ya�am�... Cumhuriyet’in
kurucusu Atatürk’ün halka yönelik içten
davran��lar�n�... Yani bir dönemin ola�an ve ola�an
d��� tüm ayr�nt�lar�n�... Ama bir foto�raf karesi, bazen
bu bilgilerden daha çok �ey verir bize. O döneme ait
herhangi bir olay, bir bak��la akl�m�za kaz�n�r. T�pk�
Türkiye’nin Cumhuriyet dönemi foto�rafç�lar�ndan
Selahattin Giz’in objektifinden yans�yan kareler
gibi…

12 Ey lül’de Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde aç� lan “Mev sim ler le �s tan bul -
Ya p� Kre di Se la hat tin Giz Ko lek si yo nu’ndan �s tan bul
Fo to� raf la r� Ser gi si” de �s tan bul’un dört mev si mi ni
fo to� raf lar la an la t� yor. Se la hat tin Giz’in 1925 ile 1955
y�l la r� ara s�n da �s tan bul’un fark l� böl ge le rin de, fark l�
mev sim ler de çek ti �i fo to� raf lar da ta n� d�k so kak lar,
bu gün ar t�k zor ta n� nan ün lü alan lar, ya� l� tram vay lar,
uzak tan uza �a d�� çiz gi le ri gö rü nen gör kem li ca mi ler,
ço �u yok ol mu� bü yük ya p� lar… 

At ara ba la r�, fay ton lar, Bo �az’da ç� k�n t� yap m��
es ki ah �ap ya l� lar... K�z ku le si, Kör fez’de ki dal yan lar,
�s tan bul Üni ver si te si’nin ���k lar için de ki ge ce gö rü nü -
mü, sur d� ��n da ki sur lar; bel lek ler den bi le çok tan si lin -
mi� Tak sim, kar la kap l� mey dan da k�z l�-er kek li k� zak
ka yan lar, kar al t�n da ki cad de ler, Dol ma bah çe s�rt la r� -
n�n mer di ven siz dö ne min de yo ku� t�r ma nan lar, ara ba
az l� ��n dan bü yü mü�/ge ni� le mi� gö rü nen cad de ler,
kar lar al t�n da ki ka y�k lar, Be ya z�t’�n es ki ha vu zu, Hay -
dar pa �a Ga r�, Kü çük su Kas r� gi bi �s tan bul’un dört bir
ya n�n dan bir bi rin den gü zel fo to� raf lar var.

� G�Z’�N �S TAN BU LU 
�S TAN BUL’UN G� Z�

Ede bi yat ç�- ya zar U�ur Kök den, Ya p� Kre di Ya -
y�n la r� ta ra f�n dan ba s� lan ser gi ka ta lo gu nun gi ri� ya z� -
s�n da �un la r� söy lü yor “Mev sim ler le �s tan bul” ser gi si -
ne da ir:

“Bir mü zik du yu lu yor, ki mi kez sert vu ru� lar la;
bir ta k�m ini� ç� k�� lar la. Uzak ta, çok uzak lar da; bi li nen
bir ‘kon çer to’nun s� cak ez gi le ri. Ken di siy le bir lik te
ni ce kü çük, sis li, be lir siz ça� r� ��m la r� da ya n� s� ra sü -
rük le ye rek... San ki ba ha r�n uya n� ��!

Se la hat tin Giz’in �s tan bu lu ya da �s tan bul’un çok -
tan unu tul mu� ‘giz’le ri…

Ku� ku suz ta n� d�k so kak lar, bil dik bir de niz, bu gün
ar t�k zor ta n� nan ün lü alan lar, �s s�z ray la r� ve ve fa l�
yol cu la r�y la ya� l� tram vay lar, uzak tan uza �a d�� çiz gi -
le ri gö rü nen gör kem li ca mi ler, ço �u yok ol mu� bü yük
ya p� lar, sa hil kah ve le ri... Ka ra du man l� va pur lar, bir
dö ne min ça ta na la r�, son ra ka y�k lar ve ge ne ka y�k lar...
At ara ba la r�, fay ton lar, köp rü üs tün de ya ya yo �un lu �u
ve kar ma �a s�, gü ver cin ler, mar t� lar, bir va pur per va ne -
si nin b� rak t� �� ak kö pü �ün san cak gü ver te sin den gö rü -
nü �ü, Bo �az’da ç� k�n t� yap m�� es ki ah �ap ya l� lar ile
on la r�n za man için de bi rik tir di �i an� lar...

�  GEÇ M�� H�Ç B�R
ZA MAN ÖL MEZ
K�z ku le si’ne te pe den,

hü zün lü bir son ba k��! Kör -
fez’de ki dal yan lar, ta rih sel
an lam da bi r bi ri ne göz sü zen
iki hi sar, �s tan bul Üni ver si -
te si’nin ���k lar için de ki ge ce
gö rü nü mü, sur d� ��n da ki
sur lar; bel lek ler den bi le
çok tan si lin mi� Tak sim, kar -
la kap l� mey dan da k�z l�-er -
kek li k� zak ka yan lar, kar al -
t�n da ki cad de ler, Dol ma -
bah çe s�rt la r� n�n mer di ven -
siz dö ne min de yo ku� t�r ma -
nan lar, ara ba az l� ��n dan bü -
yü mü�/ge ni� le mi� gö rü nen
cad de ler, çe kek ye rin de kar -
lar al t�n da ki ka y�k lar, Be ya -
z�t’�n es ki ha vu zu, Hay dar -
pa �a Ga r�, Kü çük su Kas r�,
Bü yü ka da’dan bir otel,
uçurt ma uçu ran ço cuk lar,
sa va� ön ce si nin ara ba la r�,

ya� mu run se le dö nü� tü �ü cad -
de ler, okul kas ke ti tak m�� li se li
k�z lar, kar al t�n da tram vay bek -
le yen ler ve Tak sim’de ki-üs tü ne
1943 ta ri hi ili� ti ril mi �- Mak sem
du va r�... Ger çek ten, geç mi� hiç -
bir za man öl mez. Da ha s�, geç -
mi� hiç bir za man ‘geç mi�’ bi le
ol maz.

Za ten Bor ges’in bir öy kü
kah ra ma n� da, “Geç mi� za man
bel lek te sü rer gi der” de mi yor
mu?

As l� na ba k� l�r sa geç mi� za -
ma n� ‘�im di ki za man’ ya pan da
bel lek. Ama yal n�z bel lek mi,
mev sim ler de öy le...

�im di, uzak tan uza �a du yu -
lan ez gi da ha güç len di. Da ha
be lir gin le� ti. Vi val di’nin Dört
Mev sim’i ça l� yor “es ki plak ta”.
�lk bö lüm, k�r dan s� ha va s�n da:
Öz gür, �en, vur dum duy maz,
ha va l�... Mev sim ler için de in san
ken di si ni, �s tan bul’da –ö zel lik le
de Bo �az’da– her za man ay n� in san ve yi ne her za man
da bir ba� ka ki �i ola rak du yum sar. Her hal de bu bir �s -
tan bul bü yü sü!”

� YA RIM ASIR LIK MA RA TON 
Tür ki ye’nin bir dö ne mi ni, yak la ��k 50 y� l� n� fo to� -

raf lar la ölüm süz le� ti ren Se la hat tin Giz, ar �i vin de bu lu -
nan bin ler ce fo to� raf la geç mi �i gü nü mü ze ta �� yor. Se -
la hat tin Giz Ko lek si yo nu’nu ar �i vi ne ek le yen Ya p�
Kre di Kül tür Sa nat’sa za man za man fark l� ba� l�k lar ve
te ma lar la bu fo to� raf la r� biz ler le bu lu� tu ru yor. 

Ka d� köy Be le di ye si ile i� bir li �i için de aç� lan
“Mev sim ler le �s tan bul” ser gi si ni ge zer ken bu ölüm -
süz ka re le re im za s� n� atan Giz’i bi raz da ha ya k�n dan
ta n� ya l�m is te dik…

Ken di si de fo to� raf ç� olan Al ber to Mo di ano,
Giz’in ya �am öy kü sü nü �öy le dök mü� cüm le le re: 

1914 Se la nik do �um lu Se la hat tin Giz’in fo to� ra fa
olan me ra k�, sün net dü �ü nün de am ca s� n�n he di ye et ti -
�i fo to� raf ma ki ne siy le ba� lar. Bu me rak, Ga la ta sa ray
Li se si’nde oku du �u y�l lar da ar tar. Giz, ya t� l� okur ken
al d� �� 6x9 Ze iss mar ka ma ki ney le dek lan �ö re he ye -

can la bas ma ya ba� la m�� t�r ar -
t�k. 

Spo ra me rak l� d�r; he le
fut bol maç la r� onun için bir
tut ku dur. Bir gün bir mil li
maç ta çek ti �i fo to� raf ga ze -
te de ya y�m la n�r ve Se la hat -

tin Giz, bir an da ken di ni
Cum hu ri yet ga ze te si nin fo -
to� raf ha ne sin de bu lur. Li se
ye ni bit mi� tir ve 30 li ra ay -

l�k la ga ze te de ça l�� ma ya
ba� la m�� t�r. �im di ya r�m
as�r l�k bir ma ra ton var d�r
önün de. Emek li ola na dek...
Ve bu yo lun so nun da onu
Ga ze te ci ler Ce mi ye ti ta ra -
f�n dan mes le �e 50 y�l dan
faz la eme �i ge çen le re ve ri -
len ‘Bur han Fe lek Hiz met
Ödü lü’ bek ler. Gö re ve ba� -
la d� �� dö nem, Cum hu ri -
yet’in ku rul du �u ve dev -
rim le rin ta mam lan d� �� bir

ev re nin so nun da, sa� l�k l� bir
ge le ce �in te mel le ri nin

at�l d� �� kal k�n ma y�l la r� d�r. Bu
y�l lar, özel lik le bir çok mal -
ze me nin bu lun ma s�n da güç -
lük çe ki len bir dö nem dir ay n�
za man da. Özel lik le de fo to� -
raf ç� l�k ta...  

Ga ze te ci mes lek ta� lar ara -
s�n da bir da ya n�� ma var d�r ve
Se la hat tin Giz, ki �i li �i ve
mes le �e say g� s� ile bu da ya -

n�� ma er le rin den bi ri dir.
Onun Cum hu ri yet ga ze te sin -
de ki fo to� raf ha ne si, k� sa sü -
re de bir ‘Ba s�n Ka rar gâ h�’
olur. 

�  ATA TÜRK 
KO LEK S� YO NU 

Sa va� y�l la r� n�n ar d�n dan
1948-1952 y�l la r� ara s�n da
çe ki len olay fo to� raf la r� n� en
k� sa za man da ye ri ne ula� t�r -
mak için Fa ik �e nol, Fa ruk
Fe nik, Mü ed dep Erk men ile

ku ru lan Ba s�n Fo to ad l� ajan sa
ka t� lan Giz, mes lek ha ya t� bo -

yun ca he men her ko nu da fo to� raf çe ker. Ön ce lik le
Ata türk hay ra n� d�r. Bu yüz den zen gin ar �i vi nin bü yük
bir bö lü mü, Ata türk fo to� raf la r�n dan olu �u yor Se la -
hat tin Giz’in. Ata türk’ün “Ya �a d�k la r� m�z ge le cek ku -
�ak la ra ak ta r�l ma l�” di ye rek, bir ül ke nin ye ni den do -
�u �u nun fo to� raf lan ma s� ge rek ti �i ni vur gu la ma s� da,
o dö nem de ki fo to� raf ç� la r� te� vik edi ci bir un sur du.
Se la hat tin Giz de, ya ban c� dev let adam la r� n�n Ata -
türk’ü zi ya re tin de, Ata türk’ün ka t�l d� �� Dil ve Ta rih
ku rul tay la r� ile Dol ma bah çe top lan t� la r�n da, An ka ra-

�s tan bul tren se ya hat le rin de, Ka ri ye Mü ze si’nde, de -
niz ban yo la r� ve din len ce le rin de, ba lo lar da, hep ob jek -
ti fi nin ar ka s�n da du rur. An cak, bu ar �i vin ben ce en
önem li bö lü mü, Ata türk’ün ve fa t�n dan son ra na a�� n�n
Dol ma bah çe’den al� n�p, ge mi ile tre ne ve son ra An ka -
ra Et nog raf ya Mü ze si’ne nak li s� ra s�n da çek ti �i fo to� -
raf lar d�r. 

� G�Z’�N OB JEK T� F�N DEN 
�N SAN MAN ZA RA LA RI 

Se la hat tin Giz’in fo to� raf la r� na ba ka rak, �s tan bul
ya �an t� s� n� ve ken tin ge li �i mi ni de iz le mek müm kün.
Ula ��m araç la r�n dan mi ma ri ye, ta bi at gü zel lik le rin den
sa na yi ye ka dar fo to� raf la d� �� �s tan bul, biz le re bir ro -
man an la t�r. Cum hu ri yet’in 15. y�l kut la ma la r�n da
Tak sim Mey da n�, Ka ra köy Tü ne li’nde ki in �a at, ha r�l
ha r�l ça l� �an bir ip lik fab ri ka s� bu pa no ra ma dan sa de -
ce bir ke sit...

Duy gu sal bir ki �i li �e sa hip olan Se la hat tin Giz, in -
san la ra, top lum sal ko nu la ra da il gi du yu yor du. Çe �it li
in san por tre le ri, on la r�n ya �am la r�n dan ke sit ler Se la -
hat tin Giz’in çek mek ten bü yük he ye can duy du �u ka -
re ler di... Ve ya �a m�n tüm do �al l� �� n� yan s� t� yor lar d�.
Ma hal le kah ve sin de va kit ge çi ren adam lar, a� kuy ru -
�un da bek le yen ço cuk lar, ma sa s� n�n ba ��n da ça l� �an
ka d�n lar, pik nik te e� le nen ler, ba lo da dans ede rek ya -
�a m�n ta d� n� ç� ka ran lar, atöl ye de ça l� �an ö� ren ci ler,

mü� te ri siy le il gi le nen es naf... K� ��n çe tin �art la r�n da,
ya� mur lu ya da kar l� ha va lar da fo to� raf çek mek, fo -
to� raf ç� n�n bir be ce ri si dir. Özel lik le Giz’in gö rev yap -
t� �� y�l la r�n, mal ze me nin güç bu lun du �u ve fo to� raf
araç la r� n�n gü nü mü ze gö re çok ge ri ol du �u bir dö nem
ol du �u dü �ü nül dü �ün de, çek ti �i ke yif li k�� fo to� raf la -
r� için ona say g� duy mak ge re kir. Ça l�� t� �� ga ze te ye
gi dip ge lir ken, ya� mur lu ve kar l� ha va lar da Ga la ta
Köp rü sü’nün be yaz el bi se ler için de ge lin gi bi fo to� -
raf la r� n� çek mi�; dö ne min ara ba la r�, fötr �ap ka l�, pal -
to lu in san la r�, is ke le ye ya na� m�� va pur lar ve te miz lik -
çi le ri ile �s tan bul’un mo nog ra fi si ni yaz m�� t�r. 

� AR DIN DA BÜ YÜK B�R AR ��V BI RAK TI
Us ta fo to� raf ç� n�n, ya �a m�n an l�k ay r�n t� la r�n dan

öy kü ler an la tan fo to� raf la r� için de spor da ay r� bir yer
tu tu yor. Se la hat tin Giz fo to� raf la r�n da, onun genç lik
y�l la r�n da ba� la yan tut ku su fut bol çok ça yer al�r. Or ta -
köy ve Tak sim stad yum la r�n da ki fut bol kar �� la� ma la -
r� n�n ya n� s� ra vo ley bol, bas ket bol, gü re�, jim nas tik gi -
bi bir çok spor da l�n da ger çek le� ti ri len mü sa ba ka la r�
da gö rün tü le mi�; en çok da el s� k� �an fut bol cu la r�n
cen til men lik le ri ni, ku pa tö ren le ri ni, he ye can la maç iz -
le yen ta raf ta r� fo to� raf la m�� t�r. Fo to� raf ma ki ne si nin
tek nik s� n�r la r�y la an l�k ko nu la r� ya ka la ma s� da onun
ay r� bir be ce ri siy di. 

Genç Cum hu ri yet’in e�i tim yo lun da at t� �� te mel -
ler de, Se la hat tin Giz ko lek si yo nun bir ba� ka önem li
bö lü mü. Okul s� ra la r�n da si yah ön lük lü ö� ren ci ler le
ba� la yan; aka de mi le re, re sim, hey kel ve mü zik atöl ye -
le ri ne uza nan e�i tim he ye ca n� n� bu ka re ler de ya ka la -
mak müm kün. 1994 y� l�n da ya �a ma ve da eden Se la -
hat tin Giz, Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nin ilk y�l la r�n dan
ay r�n t� lar su nan bü yük bir ar �iv b� rak t� ar d�n da. Bi ze
dü �en gö rev, bu ar �i vin s�k ça ser gi len me si, bü yük bir
dik kat le ko ru na rak ge le cek ku �ak la ra ak ta r�l ma s�...

YA �AM 1121 - 27 EYLÜL 2012

�STANBUL’UN GEÇM���NE
MEVS�MLERLE YOLCULUK…

Geçmi�teki �stanbul’un dört mevsimde
nasıl göründü�ünü, insanların neler

giydi�ini, nasıl e�lendi�ini, binalarını,
yollarını, köprülerini, denizdeki

kayıklarını, Bo�az’ın nasıl buz tuttu�unu,
Haydarpa�a’nın görkemli görünü�ünü,
Moda burnunu, Caddebostan sahilini

merak ediyorsanız bu aralar
Caddebostan Kültür Merkezi’ni ziyaret

edin. 
Kadıköy Belediyesi ve Yapı Kredi Kültür
Sanat Yayıncılık i�birli�iyle hazırlanan,

“Mevsimlerle �stanbul - Yapı Kredi
Selahattin Giz Koleksiyonu’ndan 

1925 – 1955 �stanbul Foto�rafları Sergisi”,
5 Ekim’e kadar CKM Sanat Galerisi’nde,

�stanbul ve foto�raf meraklılarını bekliyor. 
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Ka la m�� mer kez li De niz ci ler Da ya -
n�� ma Der ne �i/De niz de Ara ma
Kur tar ma (DAK-SAR),  Kan Ba -

�� �� Kam pan ya s� dü zen li yor. Kam pan ya,
6-7 Ekim ta rih le rin de K� z� lay ve DAK-
SAR i� bir li �i ile ger çek le� ti ri le cek.
DAK-SAR Ba� kan Yar d�m c� s� Mu rat
Ka ya, bu kam pan ya n�n ko nu su nun De -
niz ci ler Da ya n�� ma Der ne �i he ye ti nin
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz -
türk'ü zi ya re ti so nu cun da olu� tu �u nu be -
lir te rek, “Sa y�n Ba� kan, he ye tin K� z� lay
Ge nel Ba� ka n� ile ta n�� ma s� n� sa� la d�.
Da ha son ra  K� z� lay Ge nel Ba� ka n� ile
ya p� lan top lan t� da Der nek ile K� z� lay’�n
i� bir li �i için de ça l�� ma s� ge rek ti �i, so -
nuç ta her iki ku ru mu nun da in san ha ya t�
kur tar mak ama c�n da ol du �u bu ne den le
i� bir li �i nin ya rar l� ola ca �� ko nu �ul du. Bu

ko nu� ma n�n ilk so nu cu ola rak De niz ci ler
Da ya n�� ma Der ne �i'ne ba� l� ara ma-kur tar -
ma te� ki la t� DAK-SAR ön cü lü �ün de bir
kan ba ��� kam pan ya s� ya p�l ma s� plan lan d�.
Yer ola rak Ka la m�� Ma ri na C ka p� s� önün -
de ki alan be lir len di, Ka la m�� Ma ri na Yö ne -
ti mi de ola ya s� cak ba k�n ca kam pan ya ka ra -
r� n� al d�k” de di. Ba� ta Ka d� köy lü ler ol mak
üze re du yar l� tüm in san la r� kan ver me ye
da vet eden Ka ya, “Bu in san l�k gö re vin de
siz de yer al�n. Kan acil de �il sü rek li bir ih -
ti yaç t�r” ifa de si ni kul lan d�..

De tay l� bil gi ve kan ver me gü nü ran -
de vu su için:

Ya se min Çak mak DDD /Dak Sar 0 216
330 23 71

Yer: Dak Sar �s tas yo nu, Mü nir Nu ret tin
Sel çuk Cad. Ka la m�� Ma ri na C ka p� s� gi ri -
�i Ka la m��- Ka d� köy

Ka d� köy’de fa ali yet gös te ren Av -
ras ya �i zof re ni Der ne �i, yaz et -
kin lik le ri çer çe ve sin de, Sa pan -

ca’da bu lu nan der nek Gö nül lü sü Ay la
Ay sal’�n da ve ti üze ri ne  Sa pan ca’ya bir
ge zi  ger çek le� tir di. 4 Ey lül Sa l� sa ba h�
Ka d� köy Be le di ye si’nin tah sis et ti �i oto -
büs le Ha san pa �a’dan ha re ket eden grup,
2 sa at yol cu luk tan son ra Sa pan ca’da,
der nek üye le ri ne evi ni açan Ay la Ay sal
ile bu lu� tu. Der nek üye ler, Ay sal’�n mi -
sa fir per ver li �i sa ye sin de gün bo yun ca
ina n�l maz mut lu luk ya �a d� lar. Sa pan ca
ge zi si der ne �in üye si has ta ve has ta ya -
k�n la r� için bir tür te ra pi de ol du. Do �a -

n�n  ener ji si has ta la ra olum lu et ki yap t�. 
Av ras ya �i zof re ni Der ne �i Ba� ka n� Se vim Al per,

‘’Bah çe de ki el ma a�a c�n da el ma al mak, in cir a�a c�m -
dan in cir ye mek, ha vuz ke na r�n da otur mak, ok si je ni
ci �er le rin de his set mek... �n sa n�n bu gü zel lik ler den
ay r� la s� gel mi yor. Ve gün bit ti has ta ve has ta ya k�n la -
r� n�n yüz le rin de ki te bes süm do ruk nok ta day d�. �i zof -
re ni has ta la r� ve ai le le ri ev le re t� k�l mak is te mi yor.
Top lum sal do ku için de d� �a r� da içi miz den bi ri ol mak
is ti yor. �la c� n� dü zen li alan has ta la r� m�z. bu tür et kin -
lik ler le  ade ta ye ni den do �u �u ya �� yor’’ de di.

Al per, bu gü zel et kin li �in ger çek le� me sin de des -
te �i ni esir ge me yen Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk ve eme �i ge çen tüm be le di ye ça l� �an la r� na te -
�ek kür et ti.

� Kadıköy Belediyesi 2012- 2013 e�itim
döneminde engellilere yönelik hangi

kursları düzenliyor?
Kad�köy Belediyesi Engelsiz �� ve �stihdam

Merkezi yeni e�itim ve ö�retim y�l�nda çe�itli
ba�l�klarda kurslar düzenleyecektir. 

Engellilerin ÖMSS ( Özürlü Memur Seçme
S�nav�) puanlar�yla bo� kadrolar� tercih

edebilmeleri baz� kadrolar için aranan özel
�artlara ba�l�d�r. ÖSYM’nin www.osym.gov.tr

adresinde 11.07.2012 tarihinde yay�nlad���
2012-ÖMSS tercih k�lavuzunda ‘Özel �artlar’

bölümünde detayl� bilgi yer almaktad�r.
Engelsiz �� ve �stihdam Merkezi, bu özel
�artlar aras�nda yer alan  M.E.B onayl� iki

sertifika program�n� düzenleyecektir.
Bu kurslar;

� Bilgisayar ��letmenli�i 
� Büro Yönetimi ve Sekreterlik’tir. 

ÖMSS puanlar�yla tercih yapmak isteyen

veya i� arayan Lise/ Ön Lisans/ Lisans
mezunu engelliler kurslara kat�l�m

gösterebilirler. Kay�t için a�a��da yer alan
B�ZE ULA�IN bölümü üzerinden

ileti�ime geçebilirsiniz. 
Kad�köy Belediyesi Engelsiz �� ve �stihdam
Merkezi bu y�l Ücretsiz Üniversiteye Haz�rl�k

E�itimi verecektir. Lise ö�rencisi veya
mezunu gençler a�a��daki ileti�im bilgileri

arac�l���yla ba�vuruda bulunabilir.
� Engelsizlere Yönelik

Kurs Faaliyetleriniz Var mı?
Evet. Fikirtepe E�itim ve Sosyal

Destek Merkezi engelsizlere yönelik olarak
her dönem çe�itli ba�l�klarda çok say�da
kurs düzenlemektedir. Bu y�l bu kurslara

Ücretsiz Üniversiteye Haz�rl�k E�itimine de
eklemi�tir. Kurs detaylar�yla ilgili bilgi almak

için a�a��daki ileti�im bilgilerini
kullanabilirsiniz. 

F�K�RTEPE E��T�M VE SOSYAL DESTEK
MERKEZ� (ESDEM)

Adres: Özbey cd. No:111 Fikirtepe/KADIKÖY 
http://esdem.kadikoy.bel.tr 
ESDEM’e ba�lı bürolar:

E��T�M BÜROSU
�ST�HDAM BÜROSU SOSYAL

DESTEK BÜROSU
fikirtepe.esdem@kadikoy.bel.tr
fikirtepe.esdem@kadikoy.bel.tr
fikirtepe.esdem@kadikoy.bel.tr                         

TLF: 0216 545 93 50
TLF: 0216 545 97 60                          
TLF: 0216 545 96 91                                             
FAX: 0216 340 88 18
FAX: 0216 340 88 18                         
FAX: 0216 340 88 18 

B�ZE ULA�IN

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

Sad�ko�lu Plaza 5 No:49 Kad�köy - �stanbul
/Türkiye

Web: engelsizis.kadikoy.bel.tr 
Facebook: facebook.com/engelsizis

Tel.: 0216 338 2414 Faks: 0216 338 8884

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

YA�AMSA�LIK21 - 27 EYLÜL 2012

Vertigo’nun en etkili tan�m� “subjektif
dengesizlik hissi” olabilir.
Organizman�n ya�ad��� ortamla

ili�kisini düzenlemesi ve içinde bulundu�u
uzay� do�ru biçimde alg�layabilmesi çok
say�da sistemin uyumlu bir biçimde
çal��mas�yla mümkündür. �ç kulak, gözler,
proprioseptif sistem (adaleler, eklemler,
tendonlar ve deri) beynin kompütür k�sm�na
sürekli sinyaller gönderirler. Beyin kortexi,
beyincik, beyin sap�ndan ve extrapiramidal
sistemden gelen uyar�lar entegre edilir ve
daha önceki deneyimlerle kar��la�t�r�l�r.
Do�umdan ölüme kadar, uyan�k ya da
uykuda beyin devaml� bu uyar�lar� al�r ve
daha öncekilerle kar��la�t�r�r. E�er bu
uyar�lar normal oranda ve daha önceki
bilgilerle uyumlu ise birey rahatt�r yani
“dengesiz” de�ildir. E�er bu sistemlerden
birinde de�i�iklik olursa sinyaller de�i�ir.
Beyin bunu hareket ya da gövde
durumunda de�i�iklik olarak yorumlar ve
“dengesizlik” hissi ortaya ç�kar. E�er
“dönme” varsa tarifi kolayd�r, yoksa biraz
daha zor tan�mlan�r;” bir tarafa do�ru
kayma”, dü�me ya da yuvarlanma”
hissedilebilir. ��itme kayb�,
ç�nlama, bulant� ya da kusma
e�lik edebilir. Tan�s� genellikle
öyküye dayanarak konulur,
muayene ve tetkiklerle
do�rulan�r. Ba�lang�c�, süresi,
birlikte olan belirtilerle yüzde 80
tan� konur. Denge organ�na
ba�l� ya da sistemik
hastal�klardan olabilir. Periferik
denge organ� dedi�imiz kulak
kaynakl� ba� dönmelerinin
özelliklerini �öyle s�ralayabiliriz:
1-Göz aç�kken çevrenin veya
göz kapal�yken ki�inin kendi
içinde tam bir dönme hissi vard�r. 2-Mide
bulant�s�, kusma, so�uk terleme vard�r 3-
�iddetli ve ani ba�lang�ca ra�men
dakikalar ya da saatler içinde giderek
hafifler.  4-Ba� hareketleriyle çevrenin
dönmesi artar. 5-Nöbetler aras�nda daha
iyi ve dengeli dönemler bulunur. 6-Akut
dönemde hastan�n gündelik ya�am�n�
derinden etkiler. Vertigo, hasta üzerinde
olumsuz etkilerine ra�men k�sa süren ve
ölümcül olmayan hastal�klard�r. Merkezi
denge bozukluklar�, hastan�n gündelik
aktivitesini etkilemedi�inden sinsi seyirli
olabilir. Ba� a�r�s�, bayg�nl�k, konu�ma
bozuklu�u olabilir. Ancak beyin sap�
iskemisi bulant�, kusma, çift görme,
konu�ma bozuklu�u, denge bozuklu�uyla
ani ba�layabilir. Beyincik kanamas� da
erken dönemde ba� dönmesi, dü�me ile
tan�nabilir fakat nörolojik çok bulgusu
vard�r. E�er ba� dönmesi devaml�, aylarca
veya y�llarca her gün varsa psikojen olabilir.
Stres, konversiyon bozuklu�u, panik atak,
agorafobi sebep olabilir. Anemi,
hipertansiyon, arterioskleroz, postural
hipotansiyon gibi kardiovasküler hastal�klar
metabolik ve endokrin hastal�klar öyküde
önemlidir. Hiperglisemi, hipoglisemi,
hiperlipidemi, hipotiroidi, hipertiroidi
sorulur. �rritan dumanlar, boyalar ya da

di�er kimyasallar, ototoksik ilaçlar, sigara
neden olabilir. Kafa travmalar�, görme
bozukluklar� özellikle ya�l�larda yeni gözlük
de�i�tirme ya da katarakt ameliyat� sebep
olabilir. Çocuklarda derin ve s�k solunumla
ortaya ç�kabilir. �deal olan� her hastan�n
ayr�nt�l� nörolojik muayenesidir. Böyle bir
olanak yoksa KBB muayenesi s�ras�nda
h�zl� bir denge muayenesi yap�l�r; kranyal
sinirler ve serebellar fonksiyonlar kontrol
edilir. “nistagmus” dedi�imiz istemsiz göz
hareketleri ara�t�r�l�r. Objektif, çok önemli
bir bulgudur. KBB muayenesi s�ras�nda
serümen, d�� kulak yolu yabanc� cismi, zar
çökmesi, orta kulak hastal��� fark edilebilir,
hafif vertigo nedeni olabilirler. Rutin olarak
gerekli tetkik i�itme testidir; i�itme kayb�
olmas� kulak hastal���n� i�aret eder. Tek
tarafl� ve konu�may� ay�rd etme ciddi
�ekilde bozulmu�sa akustik tümörü
dü�ündürür. Ses le rin bo zul ma s� ay n� se si
iki ku la ��n fark l� i�it me si iç ku lak has ta l� �� n�
gös te rir. Rad yo lo jik in ce le me ve kan tet kik -
le ri ru tin de �il dir. “dön me” his siy le olan ver -
ti go 1 da ki ka dan k� sa sü rü yor sa; po zis yon -
la, ba s�nç far k�y la (dal ma ya da yük sel me),

bo yun la ya da bo yun dan ka -
fa ya gi den da mar lar da ki da -
ral may la or ta ya ç� ka bi lir. S�k -
l�k la tek rar lar, ay n� gün uya r� -
ya gö re de fa lar ca tek rar la ya -
bi lir. 24 sa at ten da ha k� sa sü -
rü yor sa Me ni ere hastal��� ve -
ya ben ze ri du rum lar söz ko -
nu su dur. Tek rar la ma lar gö rü -
lür, fa kat s�k de �il dir. 
24 sa at ten da ha uzun sü rü -
yor sa iç ku lak en fek si yon la r�,
ka fa trav ma la r�, kö �e de di �i -
miz böl ge ye me tas taz ya pan
tü mör ler dü �ü nü lür. Dön me
3-4 haf ta ya ka dar de vam

eder, den ge or ga n� tam tah rip ol mu� sa
tek rar la maz, yok sa tek rar lar.

“Sal lan ma ya da dü �e cek gi bi ol ma his si”
1 da ki ka dan da ha k� sa ise h�z l� ha re ket et -
mek ten ola bi lir. Sa at ler ya da gün ler sü rü -
yor sa; ilaç lar dan (an ti dep re san, epi lep si

ilaç la r�), al ko le ba� l� se yahat hastal���ndan,
kronik orta kulak iltihab�n�n

alevlenmesinden olabilece�i gibi stresten
de olabilir. Haftalar ya da aylar sürüyorsa;
denge sistemi yetmezli�i olabilir (ya�l�l��a
ya da ilaçlara ba�l�) kö�e tümörleri olabilir.

Tedavide sebebi ortadan kald�rmak
sorunu çözer; denizde oluyorsa deniz

yolculu�u k�s�tlan�r, ilaçlara ba�l�ysa ilaçlar
kesilir ya da de�i�tirilir, enfeksiyonsa

tedavi edilir. �laç tedavisi denge organ�n�
bast�rmak için yap�l�r; diazepam en iyi

gruptur. Bulant� giderici ilaçlar ilave edilir.
Stres azalt�l�r, istirahat verilir. Kendi

kompanse edene kadar beklenir. Kronik
otitle ya da tümörle ilgiliyse operasyon

planlan�r. 
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ÜLKEM�Z� �ampiyonlar Ligi’nde temsil eden
Galatasaray, Old Trafford’da �ngilizlere so�uk
terler döktürttü. �ki takım için maç gidip gelse

de Manchester United’a 1-0 ma�lup olan
Galatasaray rövan� maçı için umut verdi.

Rakibine yüzde 51’e yüzde 49 üstünlük kurmayı
ba�aran sarı kırmızılılar üç kez dire�e takıldı,
bir de kalesinde penaltı gördü, bir de yüzde

100’lük penaltısı hakem Wolfgang Stark

tarafından verilmedi. �ansızlıklara bir de
Galatasaraylı futbolcuların heyecanı eklenince

istekli oyun skora yansımadı. 
Maç sonunda yaptı�ı açıklamada Fatih Terim,

deplasmanda Galatasaray’ın karakterine uygun
bir maç çıkararak, dünya devine kafa

tuttuklarını belirterek, Türkiye’deki maçın rakip
teknik direktör için diken üzerinde geçece�ini

ifade etti.
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Sen neymi�sin
PiLATES!

HERKESE merhaba; bu hafta ö�rencilerimden pilates ile
ilgili duyduklar�m� sizlerle yorum katmadan payla�aca��m.

Kad�köy Belediyesi Gençlik Merkezi Ücretsiz Pilates
Derslerimiz Eylül ay�n�n ilk haftas�yla beraber üçüncü

sezonuna merhaba dedi. Bugüne kadar birçok kat�l�mc�m�z
oldu derslerimize… Hepsiyle çok ho� anlar payla�t�k.

Pilatese devam han�mlar, diyetle birlikte yaparsan�z müthi�
bir s�k�la�ma ve kilo verme yöntemi.  Ama sadece bir bölge

üzerine çal��may�n, basen, kar�n, kalça, s�rt… Tüm
hareketleri yapmaya çal���n… Do�ru nefesle birlikte
ya�lar�n�zdan kurtulurken psikolojiniz de düzeliyor.
��te kat�l�mc�lar�m�z�n deneyimlerinden baz�lar�…

� “Ben tam 16 günden beri pilates yap�yorum ve çok
memnunum, kendimi �imdiden incecik hissetmeye

ba�lad�m. Ama daha henüz bu sadece his... Gerçekten
incecik olana kadar devam edece�im. Çok mutlu edici ve

rahatlat�c� bir spor…”
� “Pilatese ba�layal� daha yedi gün oldu. Arkada�lar�n üç
sezondur pilates yapt���n� duyunca moralim bozulmu�tu,
Evime bu kadar yak�n bir pilates merkezi oldu�unu nas�l
olmu� da duymam��t�m. Ancak �imdi zarar�n neresinden
dönersen kârd�r diyorum. Çünkü bu kadar k�sa zamanda

bile kendimde fark hissetmeye ba�lad�m.”
� “Geçti�imiz sezonun sonuna do�ru pilates yapmaya

ba�lam��t�m. �ki ay da 3 kilo kadar vermi�tim. Vücudumda
s�k�la�malar hissetmi�tim. A�ustos ay� süresince derslerimiz

tatile girdi�inden zorunlu olarak ara verdik. �imdi çok
mutluyum, hem derslere kat�lmak, hem yeni arkada�l�klar

kurmak, hem de motive olarak daha az yemek-yemek art�k
benim ya�am �eklim. Süper bir spor… Hem bedenen hem

de ruhen insan kendini süper hissediyor…”
� “Ben ba�lad��� günden bu yana haftada 3 kez pilates

yap�yorum, arada aks�yor ama yürüyü�ü hiç ihmal
etmedi�im için birbirini kompanse ediyor. En az�ndan eskisi

gibi hantal de�ilim. Eskiden hareket anlam�nda çok
tembeldim. Kilo sorunum hep vard� ve ben sürekli ölümcül
diyetler ke�feder sonra bir gün kendimi kaybedip, bir paket

çikolatay� siler süpürürdüm. Bir gün Kalam��’ta Pilates
dersleri yap�ld���n� ö�rendim. O gün bu gündür hayat�mda
çok �ey de�i�ti. Kilolar�m sebebiyle bebek sahibi olmam

zordu. Art�k hem psikolojim, hem de bedenim anne olmaya
haz�r. Hamileli�im süresince hocam�n yönlendirmeleri
do�rultusunda pilates yapmaya devam edece�im.”

� “Benim vücudum çok sark�kt� ve bundan dolay� çok
üzülüyordum. Sadece spor yaparak toparlanamayaca��m�
dü�ünürken tesadüfen bu merkezi fark ettim. Bir ay pilates

yapt�m ve ara sonras� yeniden derslere ba�lad�m. Belki
psikolojik ama kendimi toparlanm�� hissediyorum.” 

� “Bu kadar k�sa sürede sanki ast�m�m geçti. Do�ru nefes
almak, stresten uzakla�mak ve kendime zaman ay�rmak
bana çok iyi geldi. Kendime güvenimi yeniden kazand�m.

Ba�ta bölgesel ya�lardan kurtulmak için ba�lam��t�m ama o
kadar harika bir spor ki her gün ya�ad���m ba� a�r�lar�mdan

kurtuldum. Art�k vücudum pozitif ve daha dinç
hissediyorum.”

� “Henüz 2 seans oldu pilatese ba�layal�, duru� bozuklu�u
ve s�rt a�r�lar� çekiyordum, ba�lad���m ilk gün bu ac�lar�m
azald�, gece rahat uyumaya ba�lad�m. �lk dersten sonraki
gün,  bütün kar�n kaslar�m� hissettim, özellikle gö�sümün

alt�, kaburgalar�m inan�lmaz belli etti kendini tatl� s�z�larla…”
Pilates do�u dü�ünce tarz�yla Bat�’y� birle�tiren bir

yöntemdir. Yo�un fiziksel aktivitesi, esneklik ve
koordinasyona verdi�i önem ile zihinsel içeri�in uyumu
mükemmel bir kombinasyondur. Pilates hiçbir zaman
sadece egzersiz de�il bir hayat tarz� olmal�d�r. Hepinizi

bekliyoruz.
Nurcan BENG�N (KGM Pilates E�itmeni)

Ka d� köy Be le di ye si, Mar ma ra Yel ken
Ku lü bü-UNO bir lik te li �iy le Ka d� -
köy’de de vam eden “Ba na De ni zi An lat

Pro je si”nin ka pa n�� tö re ni ger çek le� ti ril di. 
Geç ti �i miz y�l lar da ba� la t� lan, Ka d� köy lü

ai le le rin ve ço cuk la r�n bü yük il gi gös ter me siy -
le Ka d� köy Be le di ye si, Mar ma ra Yel ken Ku lü -
bü ve UNO fir ma s� n�n bu y�l da dü zen le di�i
“Ba na De ni zi An lat Pro je si” sa ye sin de yüz ler -
ce ço cuk, de niz ve yel ken spo ruy la da ha ya k�n -
dan ta n�� ma f�r sa t� bul du.
� KU LÜP BÜN YE S� NE KA TIL DI LAR

Ka d� köy Be le di ye si ile Ga ze te Ka d� köy’ün
in ter net sitesinden ve say fa la r�n dan ver di �i du -
yu ru ve ha ber ler le ta n�� t� ço cuk la r�n pek ço �u
“Ba na De ni zi An lat Pro je si”yle. Ön ce bo ya la -
r� n� al d� lar ve ba� la d� lar ha yal le rin de ki de ni zin
res mi ni çiz me ye. Ve son ra dâ hil ol du lar ken di -
le ri için ye ni ufuk la ra ka p� s� n� açan yel ken e�i -
tim le ri ne. Bir sü re her bi ri i�i nin uz ma n� e�i -
tim ci ler e� li �in de yel ken e�i timi al d�. Bel ki
bir ço �u yüz me yi da hi bil mi yor, de ni ze bi le ilk
de fa gi ri yor du bu pro je sa ye sin de. Ür kek çe at� -
lan ilk ku laç lar bir sü re son ra ye ri ni ken di ne

gü ve nen kü çük bi rey le re b� rak t�. Ga ze te Ka d� -
köy de ta kip et ti ve ço cuk lar da ki bu de �i �imi,
ye rin de fo to� raf la ya rak say fa la r� na ta �� d�. De -
ni zin or ta s�n da tek ba� la r� na bir yel ken li yi ida -
re et me ye te ne �i ni ka zan d� ço cuk la r�n hep si.
B� ra k�n bir ço cu �u, ye ti� kin bir bi re yin bi le çe -
kin di �i bu e�i ti mi on lar ço cuk yü rek le riy le ba -
�ar d� lar. Pro je yet ki li le rinin ver di �i bil gi ye gö -
re, �im di bir ço �u için ku lüp ler ka p� la r� n� aç -
m��. �� te bu muh te �em pro je nin bu y�l ki ka pa -
n� �� geç ti �i miz gün ler de Ka d� köy Be le di ye si
Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde ger çek le� ti ril -
di. Ka d� köy Be le di ye Ba� kan Yar d�m c� s� Hu -
lu si Özo cak, Kül tür ve Sos yal �� ler Mü dü rü
Tü lin Er gü ner, Kent Kon se yi Ba� ka n� Nü vit
�ah l� o� lu, Mar ma ra Yel ken ve UNO fir ma s� -
n�n yet ki li le ri nin de ka t�l d� �� tö re ne ço cuk lar
da ebe veyn le riy le ka t�l d�. Çok mut lu ol duk la r�
gö rü len ço cuk la r�n ser ti fi ka la r� n� al d�k la r�n da
ya �a d� �� mut lu luk ise ob jek tif le ri mi ze i� te
böy le yan s� d�. 

Tö ren de pro je ye kat k� da bu lu nan Mar ma ra
Yel ken ve UNO fir ma s� n�n yet ki li le ri ne ve an -
tre nör le ri ne te �ek kür pla ket le ri ve ril di.

OLDTRAF FORD’DA DI�E DI� MÜCADELE

AVRUPA’da düzenlenen yelken yar��lar�nda
gençlerimiz performanslar�yla hepimizi sevindirdi. Laser
Europa Cup yar��lar� Macaristan’�n Balaton Gölü’nde 7-

9 Eylül tarihleri aras�nda yap�ld�. �stanbul Yelken
Kulübü’nden Ata Özoruç, Laser 4.7’de 40 rakibi
aras�nda seriyi genel klasmanda üçüncü, U16

grubunda birincilikle tamamlayarak �ampiyonlu�unu
ilan etti. Genç �ampiyonun zaferi antrenörü Necdet
Gürsel’i ve ailesinin yan� s�ra Türkiye’yi sevindirdi. 

‘HEDEF�M 2020’DE OL�MP�YAT �AMP�YONLU�U
Genç �ampiyon Avrupa’da elde etti�i ba�ar� dolay�s�yla

ya�ad��� duygular�, Kad�köy’ün ve sporun sesi haline
gelen Gazete Kad�köy ile payla�t�. Babas� Dr. Rafet
Özoruç ile birlikte Gazete Kad�köy Spor Sorumlusu
Mustafa Sürmeli’ye hedeflerini anlatan Ata Özoruç,

“Hedefim Türkiye’de düzenlenmesi planlanan 2020 y�l�
Olimpiyatlar�’nda F�NN s�n�f�nda �ampiyonluk elde
etmek ve ülkemde bu ba�ar�y� yakalamak” dedi.

ATA’DAN ÇOCUK VE GENÇLERE
YELKEN TAVS�YES�

Ailesinin yan� s�ra antrenörü Necdet Gürsel’e
deste�inden ötürü te�ekkür eden genç �ampiyon, 7

ya��nda babas�n�n önerisiyle ba�lad��� yelken sporunda
bugün geldi�i noktada �ampiyonluk kazanmas�n�n spor

kariyeri aç�s�ndan çok önemli oldu�unu belirterek,
yelken sporunun karar verme ve fiziksel kondisyon

gerektiren çok yönlü bir dal oldu�unu söyledi. Yelken
sporunun üç taraf� denizlerle çevrili Türkiye’de fazla ilgi

görmedi�ini, oysa bu sporun çocuk ve gençlerin
geli�imine büyük fayda sa�lad���n� ifade eden Ata, 12
Ekim’de Çe�me’de düzenlenecek olan Türkiye Yelken
�ampiyonas�’na haz�rland���n�, Kad�köylülerin deste�ini

bekledi�ini de belirtti. 

‘Bana Denizi Anlat Projesi’ çocukların
hayatını de�i�tirdi. Projenin bu yılki

kapanı�ı Kadıköy Belediyesi Kozyata�ı
Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Çocuklar denizi yaşadılar

Kad�köy’den
bir Avrupa
�ampiyonu
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7 EK�M’DE �stanbullu Kad�köy’de ko�acak. Londra’da
Türkiye’ye alt�n madalya sevincini ya�atan milli atletimiz
Asl� Çak�r Alptekin, herkesi, 7 Ekim’de �stanbul Ba�dat

Caddesi’nde yap�lacak 5 km’lik ‘Run Istanbul’ ko�usuna
davet etti. 32 ülkede gerçekle�tirilen

“Nike Run” ko�ular� kapsam�nda
yap�lacak “Run Istanbul”da

bulunaca�� için heyecanl� oldu�unu
ifade eden Alptekin, “Herkesi, Run
Istanbul ko�usuna davet ediyorum.

Hepiniz tüm bahaneleri geride
b�rak�n ve ko�man�n zevkini

ya�ay�n” dedi. Bu y�l 4.’sü
gerçekle�tirilmek üzere 1

Eylül’de Çek
Cumhuriyeti’nin Prag

kentinde ba�layan Nike
Run ko�ular�, 32

�ehirde, 395.500 ki�iye
ula�acak. Ko�ular, 15

Aral�k’ta Brezilya’n�n Rio
de Janerio ve �ili’nin

Santiago �ehirlerinde
yap�lacak etkinliklerle sona
erecek. Bu seferki ko�uya
Kad�köy Ba�dat Caddesi

evsahipli�i yapacak ve parkur
5 km. olarak belirlendi.

CHP Genel Ba�kan� Kemal K�l�çdaro�lu, 17
Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe Kulübü'nü
ziyaret ederek, bir süre Kulüp Ba�kan� Aziz
Y�ld�r�m ile görü�tü. Aziz Y�ld�r�m, CHP lideri
Kemal K�l�çdaro�lu’nu ilk defa kulüplerinde
a��rlamaktan duydu�u memnuniyeti dile

getirdi. �ükrü Saraco�lu Stad�'ndaki kulüp
binas�nda gerçekle�en ziyarette, CHP Genel

Ba�kan Yard�mc�s� Gürsel Tekin ve parti
yetkilileri, Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami
Öztürk, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu

Ba�kan� Yüksel Günay, Fenerbahçe Ba�kan
Vekili Abdullah Ki��l� ile sar�-lacivertli

yöneticiler de haz�r bulundu. 
Y�ld�r�m CHP Genel Ba�kan� Kemal

K�l�çdaro�lu'na memleketi
Tunceli’nin plakas� olan 62 numaral�

Fenerbahçe formas� hediye etti.
FENERBAHÇE BÜYÜK B�R CAM�A
Ziyarette konu�an CHP Genel Ba�kan�

Kemal K�l�çdaro�lu, Fenerbahçe'nin Türk
spor tarihinin çok önemli bir parças� olup,

hem bölgede hem ülkede hem dünyada
ender spor kulüplerinden birisi olarak,

sporun birçok dal�n� kapsayan geni� bir
camia oldu�unu söyledi.

CHP SÜREC� YAKINDAN TAK�P ETT�
Aziz Y�ld�r�m’�n yarg�land��� futbolda �ike

iddialar�na yönelik davay� hat�rlatan
K�l�çdaro�lu, “Süreci CHP olarak

yak�ndan izlemeye çal��t�k. Hukukçu
vekillerimiz izledi. Çünkü biz

demokrasilerde herkesin dü�üncesini

özgürce söyleyebilece�i bir ortam�n
yarat�lmas�n� isteriz. Demokraside siyasal
iktidar dernekler üzerine, kulüpler, bireyler

üzerine bask� kurmamal� ve kuramamal�. Bu
ba�lamda Aziz Ba�kan'�n ya�ad��� tablo

bizim içimize sinmedi” dedi. Süreçte,
kamuoyunun büyük bir tepki gösterdi�ini

belirten K�l�çdaro�lu, Fenerbahçe
taraftarlar�n�n duyarl�l���n� ve demokrasiye

ba�l�l�klar�n� televizyon ekranlar�ndan
izlediklerini ve mutlu olduklar�n� aktard�.

K�l�çdaro�lu, zaman zaman Fenerbahçeliler
kadar di�li olmad�klar� ele�tirileri ald�klar�n�,
bundan da kendilerine ders ç�kard�klar�n�
söyledi. Fenerbahçe'nin tarihinin, bundan
sonraki ba�ar�lar�n�n göstergesi oldu�unu
dile getiren K�l�çdaro�lu �öyle konu�tu:

“Geçmi�te yapt��� çabalar bunu gösteriyor.
Siyasetçi olarak bizim görevimiz, kulüplerin

çok daha rahat ko�ullarda çal��malar�na
olanak sa�lamakt�r. Hukuksal eksiklikler
varsa onlar� gidermektir. Önlerinde baz�

engeller varsa onlar� kald�rmakt�r. �ktidar�n ve
muhalefetin yapmas� gereken budur.” Aziz

Y�ld�r�m’�n tutuklu bulunmas� sebebiyle
parlamentoya bir yasa teklifi geldi�ini

hat�rlatan K�l�çdaro�lu, hemen her türlü
deste�i vereceklerini söylediklerini sözlerine
ekledi. Ya�ad��� sürecin sadece kendisine

ait bir süreç olmad���n� belirten Aziz Y�ld�r�m
da, “Asl�nda bu hem kulübümüzün hem de

Türk futbolunun ya�ad��� bir süreçti. Bu
sürecin sonunda biz inan�yoruz ki yarg�

kendine dü�en görevi tarafs�zca yapacakt�r
ve bunun sonunda daha net konu�ma
�ans�n� yakalayaca��z. �u anda yarg�da

oldu�u için ne olumlu ne olumsuz yönde bir
�eyler söylemek istemiyorum. �n�allah
yarg�dan sonra söyleyece�im” dedi.

Fenerbahçe'nin Atatürk'ün kulübü
oldu�unu belirten Y�ld�r�m, Atatürk'ün

ilkeleri do�rultusunda çal��malar
yapt�klar�n� dile getirdi. Fenerbahçe'nin

sadece futbol de�il, spor kulübü
oldu�unu belirten Ba�kan Y�ld�r�m,

amatör bran�larda da önemli çal��malar�
oldu�unu aktard�. Konu�malar�n ard�ndan
Fenerbahçe Ba�kan� Aziz Y�ld�r�m, Kemal

K�l�çdaro�lu'na üzerinde ismi yaz�l� 62
numaral� bir forma hediye etti.

Kılıçdaroğlu’na ‘62’ yazılı forma

FB Kulüp Ba�kanı Yıldırım’ı ziyaret
eden CHP Genel Ba�kanı Kemal

Kılıçdaro�lu, ‘�ike iddialarına yönelik
dava sürecinde Aziz Ba�kan'ın

ya�adı�ı tablo içimize sinmedi’ dedi. 

�AMPiYON
Kadıköy’e bekliyor
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GEÇT���M�Z pazar günü
�stanbullu bisikletseverler için
unutulmaz bir gün ya�adı. Zira
Bisiklet Film Festivali (Bicycle

Film Festival-BFF) kapsamında
BFF �stanbul Bisiklet Gezisi / BFF

�stanbul Bicycle Tour
gerçekle�tirildi. 

Yabancı bisiklet tutkunlarının da
katıldı�ı tura ilgi büyüktü. �spark

sponsorlu�unda, Adalar
Belediyesi ve Bisikletliler

Derne�i'nin katkıları ile festivalin
son gününde düzenlenen tur,

ailece bisiklet sürenlerden
bisikletini köpe�iyle birlikte

kullananlara dek renkli
görüntülere sahne oldu.

�stanbul'un çe�itli noktalarında
bulu�an ekipler Avrupa’dan Asya’ya
geçip, Maltepe sahilinde biraraya

gelerek, çıkarma gemisi ile
Büyükada’ya geçti. Büyükada’da
yapılan büyük turu ardından,

sonunda Adalar Halk Plajı’nda
piknik yapıldı.  

“BFF Talks: Uzun Yol Hikâyeleri”
konu�maları ve son film programı
“Program 5: Bisiklet Hikayeleri /

Bike Stories” gösterimi ile BFF, ilk
kez geldi�i �stanbul'daki turunu

tamamlamı� oldu.

● Gök çe UY GUN

�s tan bul lu la r� aya �a kal d� -
ran Hay dar pa �a Port
pro je si nin iha le ve uy -

gu la ma ça l�� ma la r� ba� l� -
yor. “Hay dar pa �a Ga r� ve
Li man Dö nü �üm Pro je -
si ” için ni hai dü zen le me
ka ra r�, �s tan bul Bü yük �e -
hir Be le di ye Mec lisi’nden
geç ti. Bü yük �e hir Be le di ye si
ey lül ay� top lan t� la r� n�n dör dün -
cü bir le �i mi, be le di ye nin Sa raç ha -
ne’de ki yer le� ke sin de AKP ve CHP’li
mec lis üye le ri nin ka t� l� m�y la ger çek le� ti.

Mec lis te, 1/5000 öl çek li Hay dar pa �a Ga r� ile
Ka d� köy Mey da n� ve Çev re si Ko ru ma Amaç l� Na -
z�m �mar Pla n� tek li fi oy la ma ya su nul du. Tek lif,
CHP’nin ret oyu ver me si ne kar ��n AKP'li mec lis
üye le ri nin oy la r�y la ka bul edil di. Al� nan ka rar la,
2007 y� l�n da ya p� lan pro to kol le ilk ad� m� at� lan
”Hay dar pa �a Port” pro je si nin 2009’da ba� la nan
plan la ma ça l�� ma la r�y la il gi li dü zen le me ler için ge -
rek li onay ve ril di. Böy le ce plan dü zen le me si ta -
mam la nan pro je nin iha le ve uy gu la ma ça l�� ma la r� na
start ve ri le cek. Pro je nin ha ya ta geç me si için önün de
en gel kal ma d�. Ya p� la cak iha le nin ar d�n dan Hay dar -

pa �a Port pro je sin de
ilk kaz ma vu ru la -

cak. Anadolu
Ajans� mu -

h a  b i  r i  n e
aç�k la ma
ya pan �s -
t a n  b u l
Bü yük �e -

hir Be le di -
ye Mec li si

�mar Ko mis -
yo nu Ba� ka n�

Se fer Ko ca ba�, pla -
n�n Hay dar pa �a pro je si

ol du �u nu ve ”Hay dar pa �a Man -
hat tan” di ye bir pro je le ri ol ma d� �� n� söy le di. Ko ca -
ba�, pla n�n da ha ön ce mec lis te so nuç lan d� r�l d� �� n�
be lir te rek, ida ri s� n�r ile S�T s� n� r� ara s�n da uyum -
suz luk gö rül dü �ü nü ve al� nan ka rar la bu nun dü zel -
til mi� ol du �u nu aç�k la d�.

� 2 AY RI DA VA  AÇI LI YOR
Mi mar lar Oda s� �s tan bul Bü yük kent Ana do lu

�u be si Yö ne tim Ku ru lu Ba� ka n� Sal tuk Yü ce er,
pro je de tam an la m�y la ne ol du �u nu kim se nin bil me -
di �i ni, her �e yin söy len ti ler üze rin den yü rü dü �ü nü
söy le di. Yü ce er, “Ti ca ret ve tu rizm mer ke zi ola rak
be lir le nen pro je de Hay dar pa �a Ga r�’n�n ne ola ca ��

ke sin ola rak bi lin mi yor.
Otel ya p�l ma ya ca ��
söy le ni yor; o za man
mü ze mi kül tür mer -
ke zi mi ola cak bi lin -
mi yor. Bir yan dan da
hal ka so ra l�m de ni yor.
K� sa ca s� her ka fa dan bir
ses ç� k� yor. Gar da ki �e hir ler
ara s� se fer ler za ten ip tal ol du;
ban li yö se fer le ri de kal d� r� l�n ca ga r�n
ula ��m özel li �i or ta dan kalk m��
ola cak. Bu nun Mar ma ray
pro je si ve met ro ile kar �� -
la na ca �� söy le ni yor an -
cak bu araç lar tre nin
sa� la d� �� im kan la r�
sa� la m� yor. Kat
yük sek li �i 4 ka ta
in di ril di ve Hay -
dar pa �a Ga r� ile
Se li mi ye K�� la -
s�'n�n si lü eti ni boz -
ma ya cak de ni yor.
An cak za ten bu bi na -
la r�n çev re sin de o ka dar
yo �un bir ya p� la� ma ola -
cak ki or ta da bir si lü et bi le kal -
ma ya cak. Ka d� köy için bu pro je, in -
�a at, in san ve tra fik yo �un lu �u de mek. Hal ka
eko no mik bir ge ti ri si ola ca �� da do� ru de �il. Ak si ne
TCDD'de ça l� �an la r�n i� siz kal ma s� söz ko nu su. K� -
sa ca s� bu pro je, hal ka so rul ma dan onun za ra r� na ha -
z�r lan d�” diye konu�tu. 

� HAY DAR PA �A
DA YA NI �I YOR!
Çok sa y� da der nek,

STK ve si ya si par ti den
olu �an Hay dar pa �a Da -
ya n�� ma s� ise pro je ye

“ka mu ya ra r� ta �� ma d� ��,
�e hir ci lik il ke le ri ne ve ko ru -

ma hu ku ku na ay k� r�” ol du �u
ge rek çe le riy le kar �� ç� k� yor.  Da ya -

n�� ma üye le ri 6 ay� a� k�n sü re dir her pa zar
gü nü ve her per �em be ak �a m� gar da

bu lu �a rak, Hay dar pa �a Tren
�s tas yo nu ve çev re si nin

ran ta kur ban git me me si
ve ga r�n en düs tri yel

i� le vi nin de vam et -
me si ama c�y la
“Hay dar pa �a nö -
be ti”ne de vam
edi yor.  Hay dar -
pa �a sev da l� la r�,

ga ra ili� kin tüm
pro je le rin ip ta li ni ve

Hay dar pa �a'n�n gar i� -
le vi ni sür dür me si ni is ti -

yor. 
Ara l�k 2010'da Hay dar pa �a

Ga r� ça t� s�n da yan g�n ç�k m�� t�. Ar -
d�n dan da gar dan �e hir le ra ra s� se fer ler kal d� r�l d�.

Ban li yö se fer le ri nin de ip tal edi le ce �i be lir ti li yor.
Si vil top lum ör güt le ri, yan g�n ve se fer le rin kal d� r�l -
ma s� n�n pro je nin ha ya ta ge çi ri le bil me si için f�r sat
ola rak kul la n�l d� �� na ina n� yor.

�BB'de kabul edilen plana göre;
Harem Otogar�'ndan, Kad�köy

Moda'ya kadar 1 milyon 300 bin
metrekarelik alan� kapsayan projede,
Haydarpa�a'ya uluslararas� turistik
gezilerin yap�ld��� kruvaziyer liman

yap�lmas� planlan�yor; bu alan halka
kapat�lacak. “Ticaret ve turizm”

merkezi yap�lmak istenen bölgede,
kültür, turizm alanlar�, dört adet dini
tesis, konaklama tesisleri gibi yap�lar

in�a edilecek. 
Kamuoyuna yap�lan aç�klamalara göre

Haydarpa�a ile Harem bölgesini
turizme ve ticarete açacak olan

Haydarpa�aport projesi, yeni koruma
imar plan� gere�ince, TCDD

mülkiyetinde bulunan ve Üsküdar'a
dek uzanan ye�il alan� “turizm ve

ticaret alan�” kapsam�na alarak büyük
oranda kamuya kapatacak.

Haydarpa�aport projesi kapsam�nda
kruvaziyer yat liman�, oteller, yat

kulüpleri, kongre salonlar�, i�
merkezleri, rezidanslar ve AVM'ler yer
al�yor. Alandaki TCDD lojmanlar� dâhil
olmak üzere mevcut TCDD yap�lar�,

TMO binalar�, silolar ve TCDD
manevra alan� ise y�k�lacak.

Haydarpaşa Garı
NE OLACAK?

Kamuoyundaki tüm tepkilere kar�ı Haydarpa�a Port projesi ba�lıyor!
Bölgenin ‘ticaret ve turizm’ alanı olaca�ı ifade ediliyor.

Mimarlar Odası ise dava açmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL’DA DEV
BİSİKLET TURU!

Tura
Kadıköy'den

katılan bisiklet
tutkunları

Moda sahilden
geçerken...

HAYDARPAŞA PORT GELIYOR!HAYDARPAŞA PORT GELIYOR!HAYDARPAŞA PORT GELIYOR!HAYDARPAŞA PORT GELIYOR!HAYDARPAŞA PORT GELIYOR!HAYDARPAŞA PORT GELIYOR!
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