
Asl� AYHAN

� Yaz�s� 8’de

Alper Canıgüz ve
Alper Kamu

�nal AYDINO�LU

� Yaz�s� 10’da

KARAR SİZİN

� 26 TEMMUZ - 1 A�USTOS 2013 � Y›l: 14 � Say›: 698 � 20 Kr.

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 542 50 00
/ 1288 

�� Haberi 11. Sayfada

SEDEF adas�nda ziyaret
etti�imiz Mostari Köprüsü’nün

hayali bekçisi, psikolog-yazar Gündüz
Vassaf ile birçok konuyu

konu�tu�umuz hem çok keyifli hem de
ufuk aç�c� bir söyle�i yapt�k. 
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E Anti Kapitalist

Müslümanların ça�rısıyla
�stanbul’un çe�itli cadde
ve parklarında kurulan

Yeryüzü Sofrası, bu kez
Kadköy'de Bahariye
Caddesi'nde kuruldu. 
� Haberi Sayfa 12’de

Tasarım Atölyesi Kadıköy’de
yaz boyunca etkinlikler,

atölyeler, toplantılar
düzenleniyor, fikirler

payla�ılıyor, Kadıköy’e dair
yeni tasarımlar ortaya

çıkıyor.
� Haberi Sayfa 4’de

Kadıköy’e bir ba�ka hava getiren
Ramazan ayı ve Oruç ibadetinin

önemini Kadıköy �lçe Müftüsü �lyas
Öztürk’ten dinledik. Öztürk,

“�rademizi sa�lamla�tırmak için
oruç tutmanın bize bir güç verdi�i

kesindir” dedi.
� Haberi Sayfa 10’da

Kadıköylü tasarımcılar yaz molası vermiyorRahmet, Bereket ve Mağfiret ayı: RAMAZAN Yeryüzü sofrası Bahariye’de!

Kütüphanenin hazırlık çalı�malarını
yürüten Murat Kato�lu, “Burası

özgün bir kurulu� olacak, Türkiye’de bu
�ekilde tanımlanmı� ba�ka bir

kütüphane yok. Kadıköy’ün kültür
hayatına yeni bir de�er daha katılacak”

diyor. Ba�kan Öztürk ise Kadıköy’ün
belle�ini yansıtacak olan bir kütüphane

kurduklarını vurguluyor.

Kadıköy Belediyesi, iskeledeki �ehremaneti
binasını restore ederek, “Kadıköy Tarih,

Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi” olarak
hizmete sokacak. Ünlü tarihçi Prof. Dr. �lber

Ortaylı’nın bilimsel yönlendirme ve
danı�manlı�ındaki kütüphanede, ba�ta

Kadıköylü aydınlar olmak üzere çok sayıda
sanatçıya dair bilgi ve belgeler ile tarih,

edebiyat ve sanat kitap olacak.

�� Haberi 6. Sayfada

Geçti�imiz Pazar günü Caddebostan sahilinde bulu�arak Swing �stanbul’un düzenledi�i
sokakta dans etkinli�inde gönüllerince dans eden dansseverler renkli görüntüler

olu�turdular. Kadıköylüler etkinli�e büyük ilgi gösterdiler.

‘MOSTARi KÖPRÜSÜ’NE
BORCUMU ÖDÜYORUM’Sokakta çılgınca dans ettiler
Gündüz Vassaf:

�� Haberi 8. Sayfada

KADIKÖY’DE YENi VE FARKLI 
BiR KÜTÜPHANE KURULUYOR...
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● Gök çe UY GUN

Ge çen haf ta ki sa y� m�z da “�s tan bul
Bü yük �e hir Be le di ye si’nin,
Ka d� köy lü le rin 7 bi ni a� k�n

di lek çey le iti raz et ti �i AVM pro je si
ye ri ne Ku� di li’ni “üs tü ye �il alan,
al t� oto park” ola rak dü zen le me ka -
ra r� al d� �� n�” yaz m�� t�k. Bu haf ta
da hem bu ka ra r�n yan s� ma la r� na
ba ka ca ��z hem de bu mü ca de le nin
geç mi �i ni an�m sa ya ca ��z...

Ka d� köy Be le di ye si ha z�r la d� ��
“Uzun bir mü ca de le nin k� sa öy kü sü:

Ku� di li Ye �il Ka la cak!” vi de osu
ile Ka d� köy lü yü bil gi len di ri yor.
Bu na gö re Ku� di li Ça y� r�, es ki
�s tan bul'un 1900’lü y�l lar da ki
me si re ve bay ram ala n�y d�. Ne -
�e li ku� ses le ri ara s�n da Ka d� -
köy lü le rin ge zip e� len di �i bu
alan, çok son ra la r� Ka d� -
köy’ün pa zar ye ri ol du. Böy -

le ce 1980’li y�l lar da ku�
ses le ri nin ye ri ni pa -

zar c� la r�n ba �� r�� la -
r� al d�. 1981’de
do �al S�T ala n� ola -
rak tes cil len di.
1994’te Ku� di li,
plan la ra “aç�k oto -
park ve pa zar ye ri”
ola rak kay de dil di.
2007 y� l�n da ise y�l lar

sü re cek mü ca de le ba� -
la d�, zi ra �s tan bul Bü -

yük �e hir Be le di ye si, S�T
ala n� ol ma s� na
ra� men bu ra ya
AVM ya p�l ma -
s� na izin ver di.
Ku� di li Çev re
Gö nül lü le ri ey -
lem le ri ne ba� -
la d�. Bu plan,
yar g� ka ra r�y la dur du rul du
2008’de. Ay n� y�l Sa l� Pa za r�,
Ku� di li’nden Ha san pa �a’ya ta -
��n d�. 2012 y� l� n�n so nun da �BB
bu ra ya tek rar bir AVM ya p�l ma -
s� ka ra r� al d�. Kül le nen mü ca de le
ye ni den alev len di. Ka d� köy lü ler,
�u bat 2013’te tam 7 bin 369 di -
lek çe ile ka ra ra iti raz et ti. Bu s� -

ra da ey lem ler ya p�l d�, so kak la ra
ç� k�l d�, bil bo ard lar, afi� ler
haz�rland�, Ta ri hi Çar �� es na f�
“AVM’ler �s te me yiz” di ye klip bi -
le çek ti. Der ken 2 ay ön ce Çev re ve
�e hir ci lik Ba kan l� �� iti raz la r� dik -
ka te ala rak AVM pro je si ni dü zen le -
di, in �a at ala n� n� azalt t�. An cak bu da
Ka d� köy lü için ye ter li de �il di, zi ra
amaç Ku� di li’ne AVM’nin hiç ya p�l -
ma ma s�y d�. So nun da �BB Mec li si,
“üs tü ye �il al t� oto park” ola rak dü zen -
le me ka ra r� al d� Ku� di li’ni. Ge li nen bu

nok ta her ke si tat min et me se, ba� ta Ka d� köy Be le -
di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk ol mak üze re bir çok
ke sim den iti raz lar yük sel me ye de vam et se de
(Ba� kan Öz türk oto park ala n�n azal t�l ma s�n dan ya -
na, ko �ul suz ye �il alan is te yen de var) bu ba �a r�,
Ka d� köy lü’nün di ra yet li mü ca de le si nin ba �a r� s�
ola rak yo rum la n� yor. 

� AR KE OLO J�K KA ZI ÖNE R� S�
14 Ha zi ran 2013 ta rih li ga ze te miz de “Ku� di -

li’nde (Ka d� köy) ci na -
yet” ba� l�k l� ya z� s� n�
ya y�m la d� �� m�z �TÜ
Av ras ya Yer Bi lim le ri
Ens ti tü sü Ö� re tim
Üye si Prof. Dr. Meh -
met Sa k�nç, “Ku� di -
li’ne ya p� la cak AVM,
ci na ye ti i� le ye cek bir
kur �un gi bi ta ban ca -
n�n nam lu su na sü rül -
mü�, at� �a ha z�r bek le -
mek te dir. Ta ban ca n�n

te ti �i ni çe -
ke cek olan -
lar da ha ön -
ce le ri i� le -
dik le ri ci na -
yet ler gi bi �s tan bul’a bir kur �un da ha s� -
ka rak onu AVM ile kat le de cek ler dir” di -
ye uya r� da bu lun mu� tu. Ka d� köy lü olan
Sa k�nç, gö rü� le ri ni sor du �u muz son du -
rum  hak k�n da ise “Ku� di li Düz lü �ü’nün
son ka rar lar la al t� n�n oto park, üs tü nün de
ye �il alan ya p�l ma s� na ka rar ve ril mi�. Bu
düz lü �ün al t� ar ke olo jik bir ha zi ne ol ma
ola s� l� �� son de re ce yük sek bir yer dir. Bu
böl ge yal n�z Ku� di li ola rak dü �ü nül me -
me li dir. Sta d�n da bu lun du �u yer da hil
de re nin tüm alüv yo nal ala n� n�n içi 8 bin
y�l ön ce sin den ba� la ya rak s� ra s�y la Fi kir -

te pe Kül tü rü, Khal ke don, Ro ma ve Bi zans dö nem -
le ri ne ait önem li ar ke olo jik eser ler ba r�n d�r ma s�
ba k� m�n dan önem li dir” de di. Za ten S�T ala n� olan
Ku� di li ve tüm böl genin ön ce ar ke olo jik ara� t�r -
ma ya aç�l ma s� n� is te yen Sa k�nç, “El de edi len eser -
le rin bir k�s m� aç�k ha va mü ze si bir k�s m� da ka pa -
l� alan lar da ser gi len me li, tüm böl ge hal k� bu ta ri hi
zen gin lik için de olu� tu ru lan pey zaj alan la r� n� kul -
lan ma l� d�r” öne ri si ni ge tir di.
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Gazete Kadıköy olarak Ku�dili ile
ilgili geli�melere hemen her

sayımızda yer veriyoruz. Bu hafta
da, �BB Meclisi’nden geçen

“üstü ye�il alan, altı otopark”
kararının ardından yapılan
de�erlendirmeleri izledik...

Çayırdan pazara, kuş sesinden otoparka;
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Altı yol Bahariye Süleyman
Paşa Sokak-No: 21 KADIKÖY

REZERVASYON.0216 550 40 41

40 YILLIK TECRÜBEM�ZLE….
YEN� ADRES�M�ZDE…

TÜM MÜ�TER�LER�M�Z�N
H�ZMET�NDEY�Z…

MEHMET EKİCİ

Prof. Dr. 
Meh met Sa kınç

Çayırdan pazara, kuş sesinden otoparka;
KUŞDiLi’NiN UZUN MÜCADELESi...
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Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� ��’n�n ka ra -
r�y la ima ra aç� lan Siv ri ada ve Yas s� -
ada’ya �s tan bul lu lar sa hip ç�k t�.

Ada lar Be le di ye si s� n�r la r� için de
yer alan iki ada için, Bü yü -

ka da, Hey be li ada, Bur -
ga za da ve K� na l� ada
fo rum la r�n da al� nan
ka rar üze ri ne 21
Tem muz Pa zar gü -

nü ey lem ya p�l d�.
Ba� ta Ada l� lar ol mak

üze re yüz ler ce �s tan bul lu,
mo tor lar la ön ce Siv ri ada’ya gi -

de rek ba s�n aç�k la ma s� yap t�. Siv ri ada’dan
da Yas s� ada’ya ge çen kit le, bu ra da bü yük bir
fo rum ve pik nik dü zen le di.

Siv ri ada’da ya p� lan ba s�n aç�k la ma s�n -
da, ar ke olo jik do �al ve kül tü rel S�T ala n�
olan Siv ri ada ve Yas s� ada’n�n otel, res to ran,
ti ca ri bi na ve yat ma ri na la r� için ima ra aç�l -
d� �� be lir til di. �ma ra aç� lan iki ada da key fi
ya p� la� ma ya izin ve ri le ce �i ifa de edi lir ken,
bu nun Mar ma ra De ni zi’nde ki eko sis te min
de vam l� l� �� aç� s�n dan ge ri dö nül mez bir tah -
ri ba ta yol aça ca �� ifa de edil di.

Ada lar Fo ru mu’nun or ga ni ze et ti �i ve
Hey be li ada, Bur ga za da, K� na l� ada ve Bü yü -
ka da hal k� n�n yo �un ka t� l�m gös ter di �i ey le -
me ba s�n da il gi gös ter di. Genç ya� l�
yüz ler ce �s tan bul lu, el le rin de ki dö viz ve
pan kart lar la iki ada n�n ran ta kur ban edil me -
me si ni is te di, iki ada için “B� rak �s s�z kal s�n”
de di.

Söz ko nu su Siv ri ada ve Yas s� ada için
Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� �� 1/5000 ve
1/1000 Öl çek li Na z�m �mar Pla n� ha z�r la d�,
da ha ön ce yüz de 5 olan in �a at hak k� ye ni
imar pla n�n da yüz de 65’e ç� ka r�l d�. Ada lar
Be le di ye si’ne gön de ri len imar pla n� na Ada -
lar Be le di ye si de tep ki gös te rip iti raz et ti.

Hü kü met, 27 Ma y�s as ke ri mü da ha le si -
nin ar d�n dan De mok rat Par ti’li le rin yar g� -
lan d� �� Yas s� ada’ya  da ha ön ce “De mok ra si
Mü ze si” ya pa ca �� n� ilan et mi� ti. 
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GÜNÜB�RL�K TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR
� 03-04 A�USTOS CMT-PAZAR AKÇAKOCA-DÜZCE-EFTEN� GÖLÜ
� 24-25 A�USTOS CMT-PAZAR ��NEADA-KIYIKOY (YÜZME TURU)
� 28 A�U-01 EYLÜL ÇAR-PAZAR KASTAMONU-�NEBOLU-S�NOP

SEZON TOUR
Tel: 0216 372 35 77/78  Fax: 0216 410 06 14 

Ba�dat Cad No :517 – Bostancı 
www.tatilkeyfiburada.com  Tursab- A 5096

TURLARIMIZA  KAYIT �Ç�N ACELE ED�N�Z !!!
� Erken kayıt ve yeni üyelik sistemi avantajlarını sorunuz 

YAZ’A 
MERHABA
TURLARIMIZ …

� 27 TEMMUZ CUMARTES� POLENEZKÖY-R�VA PLAJI  
� 02 A�USTOS CUMA BURSA VE CAM�LER TURU 
� 17 AGUSTOS CUMARTES� RUMEL� FENER� KÖYÜ-GAR�PÇE
� 31 A�USTOS CUMARTES� ��LE-A�VA (YÜZME TURU )

● Semra ÇELEB�

16 Tem muz Sa l� gü nü ö� ren -
ci le re yö ne lik ger çek le �en
ev bas k�n la r� na dik kat

çek mek ve gö zal t� na al� nan
ö� ren ci le rin ser best b� ra k�l -
ma s� için 18 Tem muz Per -
�em be ak �a m� Ka d� köy’den
Ga la ta sa ray Li se si’ne yü rü -
yen Yo �urt çu Par k� Fo ru mu, bu-
 ra da Ab ba sa �a Fo ru mu ile bir le �e rek
ba s�n aç�k la ma s� yap t�.

Ka d� köy Bo �a Hey ke li önün de top la nan
genç ler, “Üni ver si te li le ri öz gür b� rak” pan -
kar t� aça rak Ka d� köy r�h t� ma yü rü dü. Çev re-
 de ki in san la ra yö ne lik bil gi len dir me ve ça� r�
ya p�l d�k tan son ra, genç ler “pa ra s�z ula ��m”
hak k� n� kul la na rak tur ni ke le rin ü-ze rin den
at la ya rak va pu ra bin di. Va pur da da 16 Tem-
 muz Sa l� gü nü ger çek le �en ope ras yon lar ve
gö zal t� la ra ili� kin bil gi len dir me ya p�l d�. Ka -
ra köy’den Be yo� lu Tü nel’e, bu ra dan da
“Üni ver si te le ri öz gür b� rak” pan kar t�y la Ga -
la ta sa ray Li se si önü ne yü rü yen Yo �urt çu
Par k� Fo ru mu, Ab ba sa �a Fo ru mu ile bir le� -

ti. Ab ba sa �a Fo-
 ru mu “Ge zi
di re ni �i yar -
g� la na maz”
pan kar t� ile
ey le me ka t�l -

d�. 
E y  l e m  d e

“Ali’nin ka ti li üni -
ver si te ye gi re mez”, “So ka -

�� öz gür b� rak”, “Li se li le ri öz gür b� rak”
dö viz le ri ta �� n�r ken s�k s�k “Ö� ren ci ler içe -
ri de ka til ler d� �a r� da”, “Gö zal t� lar ser best b� -
ra k�l s�n”, “TMMOB hal k�n d�r
do ku nu la maz”, “Fa �iz me kar �� omuz omu -
za”, “Biz de ç�k t�k Tak sim’e bi zi de al�n
mem le ke ti kur ta r�n”, “Ö� ren ci yi de �il pa la -
l� y� tu tuk la”, “Genç li �in is ya n� yar g� la na -
maz” slo gan la r� at�l d�.

Ga la ta sa ray Li se si önü ne TO MA, ak rep
ve çok sa y� da çe vik kuv vet po li si ko num -
lan d� r�l d�. Ey lem de fo rum lar ad� na ba s�n
aç�k la ma s� n� Pe lin Zor bay oku du.

16 Tem muz sa ba h� ö� ren ci le rin kal d� ��
ev le rin ba s� la rak 29 ki �i nin “Hal k� is ya na
te� vik et mek”ten gö zal t� na al�n d� �� n� ha t�r -
la tan Zor bay, hal k�n üze ri ne sa t�r ve so pa -
lar la ç� kan la ra ise izin ver di �i ni kay det ti.
Zor bay, “AKP ve Tay yip Er do �an is te di �i
ka dar ha pis ha ne le ri di re nen ler le dol dur ma -
ya, so kak la ra ka til le ri sal ma ya de vam et sin,
biz ler so kak la r� b� rak m� yo ruz” de di.

Aç�k la ma n�n ar d�n dan ko nu �an ai le ler
de genç li �in Tak sim di re ni �i ile öz gür lü �ü
ve bi li mi sa vun du �u nu ve bu nun için gö zal -
t� na al�n d� �� n� be lir te rek ço cuk la r� n�n ey le -
mi ni des tek le dik le ri ni be lirt ti. Oyun cu Em re
Can po lat da üni ver si te li le re des tek ver di,
“Ya �a nan lar dan do la y� ül kem ve de mok ra -
si ad� na uta n� yo rum” de di.

Ko nu� ma la r�n ar d�n dan ev bas k�n la r�n da
el ko nu lan 20 do la r� po li se ver mek is te yen
ey lem ci ler ile po lis ara s�n da ger gin lik ya -
�an d�. Bi ber ga z�y la mü da ha le eden po li se
slo gan lar la kar �� l�k ve ren genç ler, Tü nel’e
do� ru yü rü ye rek da ��l d�.

Yoğurtçu ve Abbasağa
gözaltılar için yürüdü

Göztepe Forumu’ndan
YANDA� MEDYA EYLEMi

GÖZTEPE Park� Forumu’nun ça�r�s�yla 21
Temmuz Pazar ak�am� saat 18.00’den itibaren

�a�k�nbakkal’da yanda� medyay� protesto
amac�yla bulu�an halk, “okuyan adam &

okuyan kad�n” eylemini
ba�latt�.

Direni� süresince halka
gerçekleri anlatmak
çabas�ndaki bas�n

kurulu�lar�n�n gazeteleri
ve dergileri okunmaya
ba�land�. Eylem çevre
halk�ndan ve trafikteki

araçlardan yo�un

destek ald�. Halk, kurulan “televizyon
ekran�ndan” canl� yay�n yaparak taleplerini ve

tepkilerini dile getirdi.
Eylemin ard�ndan Göztepe park�nda soL

Gazetesi’nden Alper
Birdal, Birgün

Gazetesi’nden Bar�� �nce,
Yurt Gazetesi’nden

Merdan Yanarda� ve
Cumhuriyet

Gazetesi’nden Mustafa
Kemal Erdemol’un
kat�ld��� bir panel

düzenlendi.

Adalar ranta karşı eyleme geçti
Foto�raflar: Ahmet Saymadı

ve Sol Gazetesi

Yo�urtçu ve Abbasa�a
Forumları, 16 Temmuz günü

üniversite ö�rencilerine
yönelik baskınlarda gözaltına
alınan arkada�larının serbest
bırakılması için eylem yaptı.
Eylemin sonunda polis biber
gazı ile müdahale etti, kısa

süreli gerginlik ya�andı

Yassıada ve Sivriada’nın imara
açılması kararını protesto
eden �stanbullular, 21

Temmuz Pazar günü
tekne ve

motorlarla iki
adaya yolculuk

yaptı.
Sivriada’da

basın açıklaması
yapan yurtta�lar, iki

adanın ranta kurban
edilmemesini isterken, “Bırak
ıssız kalsın” pankartı ta�ıdı.
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● Gökçe UYGUN

Bir çok ku ru mun yaz re ha ve ti ne gir di �i �u
s� cak gün ler de, Ka d� köy’e da ir fi kir üre -
ten le ri bu lu� tu ran Yel de �ir me ni’nde ki

Ta sa r�m Atöl ye si Ka d� köy’de (TAK), et kin lik -
ler dur du rak bil mi yor.

Ta sa r�m Atöl ye si Ka d� köy, Kon TAK Prog -
ra m� kap sa m�n da Prof. Dr. Mu rat Gü venç ile
Ka d� köy lü le ri ile ta sa r�m c� la r� bu lu� tur -
du. “Ka d� köy’ün K� sa
Me kân sal Ta -
r i  h i ” t e  m a  l �
kon fe rans, 9
Tem muz Sa l�
gü nü TAK’ta
ger çek le� ti ril di.
�s tan bul �e hir
Üni ver si te si Ö� -
re tim Üye le rin -
den Mu rat Gü -
venç, Ka d� köy’de ge çir di �i ço cuk lu �u nun de -
�er le ri, an� la r� ve hi kâ ye le ri ni, sa y� sal ve ri ler
ve ha ri ta lar la ka t� l�m c� lar la pay la� t�.

Sey yar Sa t� c� lar ve Tak si Du rak la r� Ça l�� ta -
y�'n�n ikin ci si de geç ti �i miz gün ler de TAK’ta
dü zen len di. Ta sa r�m c� lar ilk ola rak ka t� l�m c� la -
r�n dan Su na Tek çe, Umut De niz Ak ta� ve Mu -
zaf fer Ber kay Al k� �el, si mit ara ba la r� için ya -
pa cak la r� ta sa r�m ön ce si ç�k t�k la r� sa ha ara� t�r -
ma s� n�n k� sa fil mi ni iz le di ler. Ya p� la cak ta sa -
r�m la r�n il ke le ri bir da ha göz den ge çi ril dik ten

son ra ta sa r�m c� lar, sey yar sa t� c� lar ve tak si du -
rak la r� için yap t�k la r� ta sa r�m la r� sun du lar ve
ta sa r�m lar üze rin de tar t�� t� lar

� TA SA RIM CI LAR KA DI KÖY’DEN 
�L HAM ALI YOR

Ta sa r�m Atöl ye si Ka d� köy ve Nish mo da i� -
bir li �i ile ya p� lan, “Ka d� köy için Ta sar la -

Tak”atöl ye sin de, ta sa r�m c� lar Ka d� köy'den il -
ham al d� ve ilk ürün le ri ni üret ti ler. TAK, 29
Ha zi ran Cu mar te si gü nü Nish mo da i� bir li �i ile
ta sa r�m c� la r� birara ya ge ti ren bir gün lük bir ta -
sa r�m work shop’u dü zen le di. Nish mo da’n�n
bir lik te ça l�� t� �� ta sa r�m c� lar dan olan Du ru Ek -
�i o� lu yü rü tü cü �ün de ger çek le �en atöl ye de,

çe �it li Ka d� köy �ab lon la r� üre til di. Ta sa r�m c�
Du ru Ek �i o� lu atöl ye ye ba� lar ken �ab lon üre ti -
mi ne da ir bil gi ler ver dik ten son ra ba z� ka t� l�m -
c� lar ha z�r �ab lon lar dan ya rar lan d�, ba z� la r�
Ka d� köy’ü an la tan im ge ler den ken di �ab lon la -
r� n� üret ti ler. Üre ti len bu �ab lon la r� ta sa r�m c� -
lar ti �ört, bez çan ta, bez ayak ka b� vb. mal ze -
me ler üze ri ne uy gu la d� lar ve Ta sar la Tak ilk
ürün le ri ni ver di.  

� KA DI KÖY DE NE Y�M LE R�
6 Tem muz gü nü de TAK’�n ev sa hip li �in -

de, Users pots ta ra f�n dan dü zen le nen UX For
Go od “Ka d� köy için De ne yim Ha ri ta s�” atöl -
ye sin de, Users pots’un et kin lik ön ce si her ke sin
ka t� l� m� na aç t� �� on li ne an ket so nuç la r�n dan da
ya rar la n� la rak, fark l� ka te go ri ler de ha ri ta la r�n
üre ti mi ya p�l d�. Grup la ra ay r� la rak ça l� �an ka -
t� l�m c� lar, ça l�� mak is te dik le ri ha ri ta lar için
ana de ne yim te ma s� n� se çer ken, Ka d� köy'de ki
te sa düf ler, kul la n� c� lar, ha ri ta s�z l�k, sos yal de -
ne yim, renk, ko ku gi bi ba� l�k la ra yö nel di ler. 

1932 y� l�n dan iti ba ren �s tan bul Be le di ye si
mül ki ye tin de bu lu nan an cak Ada lar Be le -
di ye si’nin �u be Be le di ye si ol du �u dö -

nem den be ri Ada lar Be le di ye si ta ra f�n dan kul -
la n� lan bi na da ba r� nan i� çi ler ve e� ya la r�, 18
Tem muz gü nü sa bah sa at 10:00 ci va r�n da d� �a -
r� ya ç� kar t�l d�. 

�� ci ko �u �u, �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye -
si’ne ba� l� za b� ta ekip le ri ta ra f�n dan �s tan bul
Sa nat ve Mes le ki E�i tim Kurs la r� kap sa m�n da
Kurs Mer ke zi ya p� la ca �� ge rek çe siy le bo �al t�l -
d�. Oy sa Ada lar Be le di ye si’nin bil dir di �i ne
gö re 30 Ekim’e ka dar in �a at ya sa �� ne de niy le
Bü yük �e hir’in ada lar da her han gi bir in �ai fa -
ali yet yap ma s� müm kün de �il.

�BB’ye ait za b� ta ekip le ri nin Bü yü ka da te -
miz lik i� çi le ri nin kal d� �� ko �u �u bo �alt ma s� n�n
ar d�n dan 30 i� çi ge ce yi so kak lar da ge çir di. En
k� sa za man da so ru na çö züm üre til me si ni is te -
yen i� çi ler, sü re cin uza ma s�n dan en di �e li. Ada -
lar Be le di ye si’nde te miz lik i� çi si ola rak ça l� -
�an Po �o De re li, “Yaz dö ne min de ça l�� mak
için ada la ra ge li yo ruz. 18 y�l d�r ge li yo rum. �u
an çok zor du rum da y�z. Ge ce yi d� �a r� da ge çi ri -
yo ruz. Ye mek ya pa cak, ban yo ya pa cak, tu va -
let ih ti ya c� m� z� gi de re cek ye ri miz yok. En k� sa
za man da bu du ru mun dü zel me si ni is ti yo ruz”
di yor. 

�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si’ne ait za b� -
ta ekip le ri nin zor kul la na rak ko �u� tan ç� ka r�l -

d� �� n� söy le yen De re li, “100 ki �i ye ya k�n ekip
var d�. Tüm e� ya la r� m� z� apar to par d� �a r� at t� -
lar. Bu in san lar bu ra ma zan ay�n da ne re de na -
s�l ka la cak lar?” diye sordu. 19 y�l d�r yaz se zo -
nun da ça l� �an te miz lik i� çi si Ali De �ir men ci
de, “Ge ce le ri ça l�� t� �� m�z için sa at 05.00 gi bi
yat m�� t�m. Za b� ta gö rev li le ri ya ta ��m da ya tar -
ken be ni sar sa rak uyan d�r d� lar. ‘Bu ra y� bo �al -
t� yo ruz’ di ye rek e� ya la r� m� z� d� �a r� at ma ya
ba� la d� lar. Bir �ey di ye me dik. Bu gün ya r�n
ya� mur ya �ar sa ne ola cak? Ma� du ruz” de di. 

� 30 EK�M’E KA DAR �N �A AT 
YA SA �I VAR

Tu rizm ha re ket le ri nin yo �un ola rak ya �an -
d� �� Ada lar’da 01 Ha zi ran- 30 Ekim ta -
rih le ri ara s�n da da ha ses siz ve do �a -
ya say g� l� bir çev re olu �a bil me si
için En cü men Ka ra r� ile in �a at
ya sa �� uy gu la n� yor. Bu se -
bep le �BB za b� ta la r� ta ra f�n -
dan bo �al t� lan ya p� da 30
Ekim ta ri hi ne ka dar Kurs
Mer ke zi ha li ne ge ti re bil -
mek için her han gi bir in �ai
fa ali yet ya p� la bil me si
müm kün de �il.  

Ada lar Be le di ye si ise ko -
nuy la il gi li aç�k la ma s�n da �u
ifa de le re yer ver di: 

“Ada lar �l çe si nin k�� ay la r� nü -
fu su yak la ��k 14 bin iken yaz se zo nun -
da yer le �ik nü fus 60 bi ni a� mak ta, haf ta so nu

gü nü bir lik zi ya ret çi ler le  200 bin ki �i ye ula� -
mak ta d�r. Özel lik le yaz ay la r�n da bek len me dik
oran da ar tan zi ya ret çi sa y� s�, te miz lik hiz met -
le ri ko nu sun da dö nem sel ola rak so run ya �an -
ma s� na ne den ol mak ta d�r. Ada lar’da ki yer le �i -
min ana ka ra dan ve bir bi rin den ba ��m s�z  5
ada da ol ma s�, her ada n�n bir ka sa ba du ru mun -
da bu lun ma s� ne de niy le ye rel hiz met le rin tüm
ada la ra ay r� ay r� ve ril me zo run lu lu �u, yaz-k��
nü fu su ara s�n da ki fark ve per so nel sa y� s�n da ki
ye ter siz lik göz önü ne al�n d� ��n da, Be le di ye
Hiz met le ri nin et kin ve ve rim li bir �e kil de su -
nul ma s� ola nak s�z d�r. Bu ola nak s�z l�k la ra ra� -
men, Ada la r�n uzun y�l lar dan be ri kan gren le� -

mi� so run la r�n dan olan te miz lik so ru -
nu na kök lü çö züm üre te bil mek

ama c�y la  �l ler Ban ka s�’ndan
Mec lis Ka ra r� ile al� nan üç

mil yon TL kre di ile 12 adet
çöp kam yo nu, 6 elek trik li
çöp top la ma ara c� ve 4
adet yol sü pür me ara c� ol -
mak üze re top lam 22 ara ç
hiz me te so kul du. Ar d�n -
dan be le di ye te miz lik hiz -
me ti ni ger çek le� tir mek

ama c�y la gö rev len di ri len te -
miz lik i� çi le ri nin ba r�n d� ��

Bü yü ka da, Hey be li ada, Bur ga -
za da s� ve K� na l� ada’da ki i� çi ko -

�u� la r�, te miz lik, ba k�m ve ona r�m -
dan ge çi ril di.”        
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● Mustafa SÜRMEL�

KADIKÖY Göztepe’deki Tanzimat Sokak ile
yeni ad� Prof. Dr. Re�it Belgesay Sokak’�n
kesi�ti�i kav�ak ya�anan trafik kazalar�yla
gündeme gelmi�, vatanda�lar�n konuyu

gazetemize iletmesi üzerine “Bu kav�a�a bir
çözüm bulunsun” ba�l���yla daha önce

haber yapm��t�k. Haberimiz üzerine
harekete geçen Kad�köy Belediyesi Fen

��leri Müdürlü�ü s�k s�k kazalar�n ya�and���
soka�a h�z azalt�c�lar yerle�tirmi�, kaza

olaylar� da bitmi�ti. Fakat h�z durdurucular
geçti�imiz günlerde bir çal��ma nedeniyle
söküldü. Ancak hâlâ tak�lmad�. Bu sürede
vatanda�lar taraf�ndan korkulu rüya haline
gelen kazalar yeniden ya�anmaya ba�lad�.

�imdi bölge sakinleri sökülen h�z
azalt�c�lar�n bir an önce tak�lmas�n�, aksi

halde bir kazaya maruz kalmaktan
korktuklar�n� söylüyorlar.

Bölgenin 21 y�ll�k esnaf� Adem Meriç, h�z
azalt�c�lar tak�lmadan önce sözkonusu
yerde pek çok kaza ya�and���n�, h�z
azalt�c�lar�n yerle�tirilmesi sonras� ise

kazalar�n sona erdi�ini söyledi. Ancak Re�it
Belgesay Sokak’ta alt yap� çal��malar�
ba�lay�nca yerle�tirilen h�z azalt�c�lar�n

söküldü�ünü belirten Adem Meriç, o gün bu
gündür de yeniden yerle�tirilmedi�ini

vurgulad�. Tekrar ba�a dönüldü�ünü ve
bunun kendisi ve bölge sakinlerini

endi�elendirdi�ini, zira her gün
kulland�klar�n� söyleyen Meriç, “Re�it

Belgesay Sokak’taki fiber optik
çal��mas�ndan dolay� yap�lan kaz�da

kald�r�ld� ve tekrar yerine konulmad�. Bu
süreçten sonra kazalar artmaya ba�lad�. Bu
kav�aktaki h�z durdurucular�n tekrar yerine

konulmas�n� istiyoruz” dedi.

DAVET EDiYORUZ

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

MAHALLELER�N� SAH�PLENMEK,
DOSTLUKLARIN 

KURULMASINI �STEYEN
SUAD�YEL�LER�

ARAMIZA KATILMAYA

Tasarım Atölyesi Kadıköy’de yaz boyunca etkinlikler, atölyeler,
toplantılar düzenleniyor, fikirler payla�ılıyor, Kadıköy’e dair yeni

tasarımlar ortaya çıkıyor.

Hız azaltıcılar yerle�tirildikten sonra
kazaların ya�anmadı�ı sokakta hız
azaltıcılar söküldü, yeniden kazalar

meydana gelmeye ba�ladı.

Büyükada’da işçi koğuşuna müdahale
�stanbul Büyük�ehir Belediyesi’ne ba�lı zabıta ekipleri Büyükada’da 30
yılı a�kın süredir i�çi ko�u�u olarak kullanılan binayı bo�alttı. Zabıtanın
müdahalesi sonucu binadan çıkartılan i�çiler, geceyi dı�arıda geçirdi.

SÖKÜLDÜ
HÂLÂ TAKILMADI
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no’luTahsilat Makbuzumu
kaybettim.Hükümsüzdür.

Hamdi KAYA

KAYIP MAKBUZ

‘TCDD tesisleri yeni bir rant kapısı mı olacak?
�STANBUL Kadıköy’de Kalamı� yat
limanının hemen yanında bulunan

TCDD Dinlenme Tesisleri’nin
marinaya dönü�türülece�i ve

bununla ilgili imar planı
çalı�malarına ba�landı�ı

yolundaki haberler üzerine,
gazetemizin 696.
sayısında konuyu
“Kadıköy Yeni bir

Marinayı kaldırır mı?”
ba�lı�ıyla ayrıntılı olarak

incelemi�tik. Man�et
haberimizde, söz konusu

marinayı yapmanın
Kadıköy’e neden olaca�ı

olumsuzlukları yazmı�tık. 
Konuyla ilgili iddialar Meclis

gündemine de geldi. CHP �stanbul

Milletvekili Kadir Gökmen Ö�üt,
basına da yansıyan iddiaları ve imar
planının tamamlanmasının ardından

arazinin ihaleye çıkartılaca�ı
tartı�malarını Ba�bakan Erdo�an’a
sordu. Özelle�tirme Yüksek Kurulu
yetkililerinin Kadıköy Belediyesi’ni

arayarak marina yapımı konusunda
belediye yetkililerinden fikir aldı�ını

Kadıköy Belediyesi tarafından
verilen cevapta da söz konusu yere
yapılması dü�ünülen marinanın koyu

öldürece�i ve sosyal ya�amı
bitirece�i cevabı verildi�ini ifade

eden Ö�üt, önergesinde �u soruları
yöneltti. 

“Bu do�rultuda;
1) Özelle�tirme Yüksek Kurulu’nun
2008’de devraldı�ı ve halihazırda

halk plajı ve TCDD lokali olarak
kullanılan araziye marina yapılaca�ı

iddiaları do�ru mudur?
2) TCDD arazisinin marinaya

dönü�türülece�i iddiaları do�ru ise
Kadıköy’de zaten Fenerbahçe ve
Kalamı� Marinaları varken, neden

yeni bir marina yapılmak
istenmektedir?

3) TCDD arazisinin marinaya
dönü�türülece�i iddiaları do�ru ise,

bu karar alınırken söz konusu
arazinin halka açık plaj olarak

kullanıldı�ı göz önünde
bulundurulmu� mudur?

4) Özelle�tirme �daresi marina
yapımı için Tabiat ve Kültür

Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan izin
almı� mıdır?” 

Avrupa’da kültürümüzü tanıttılar
6 ülkenin katılımıyla

organize edilen Polonya
Kültür Festivali’ne

katılan halkoyunları
ekibimiz, ülkemizi

ba�arıyla temsil etti.  

Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü -
dür lü �ü Ö� ret men le ri Halk
Oyun la r� Top lu lu �u ile �s tan -

bul Har man Folk lor Genç lik Spor
Ku lü bü bir lik te li �iy le dü zen le nen
Ulus la ra s� Po lon ya Kül tür Fes ti va -
li’nde ül ke mi zi tem sil eden hal ko -
yun la r� eki bi, kül tü rü mü zü Av ru -
pa’ya ta n�t t�.  

30 Ha zi ran-13 Tem muz 2013 ta -
rih le ri ara s�n da 6 ül ke nin  ka t� l� m�y la
dü zen le nen Ulus la ra ra s� Po lon ya
Kül tür Fes ti va li, Po lon ya’n�n Leg ni -
ca �eh ri nin çe �it li ka sa ba la r�n da ger -
çek le� ti ril di. Fes ti val kap sa m�n da ay -
r� ca Ma ca ris tan’�n ba� ken ti Bu da pe� -
te’ye, Po lon ya’n�n ba� ken ti Var �o va
ie Leg ni ca’ya, Le ton ya’da Ri ga’ya,
Lit van ya’da Kau nas’a, Avus tur -
ya’n�n ba� ken ti Vi ya na’ya, Çek
Cum hu ri ye ti’nin ba� ken ti Prag’a,
�tal ya’da ise Ve ne dik’e gi di le rek bu -
ra lar da kül tü rü müz hal ko yun la r� m�z -
la tem sil edil di. Fes ti val de, Ka d� köy

�l çe Mil li E�i tim Mü dür lü �ü’ne ba� l�
okul lar dan 37 ö� ret men ve gö rev li,
dans ö� ret men le ri ve mü zis yen ler ka -
t�l d�. Gös te ri ler de �z mir, Art vin, Ro -
man ve ka r� ��k ha lay lar dan olu �an su -
num lar ger çek le� ti ril di.

� KA DI KÖY, KO RO
FES T� VA L� NE HA ZIR LA NI YOR

II I. �s tan bul Ulus la ra ra s� Har man

Ko ro Fes ti va li ve Ya r�� ma s�, 29 Tem -
muz-30 A�us tos 2013 ta rih le ri ara -
s�n da Ka d� köy’de dü zen le ne cek.
1987 y� l�n dan bu ya na Tür ki ye’de ve
yurt d� ��n da ulus la ra ra s� Folk lo r– Mü -
zik-Dans-Ko ro fes ti val le ri ya pan bir
kül tür or ga ni zas yo nu olan Har man
Ko ro Fes ti va li ve Ya r�� ma s�, üçün cü
de fa Ka d� köy’de dü zen le ni yor. Fes ti -
va le 1-2 A�us tos’ta Se la mi çe� me Öz -
gür lük Par k� Am fi Ti yat rosu ev sa -
hip li �i ya pa cak. Ya r�� ma ya, yurt d� -
��n dan  10 ko ro gru bu ile yurt için den
6  ko ro gru bu  da vet edi le cek.

Kadir
Gökmen

Ö�üt
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● Sem ra ÇE LE B�

Tür ki ye ti yat ro su nun sah ne ye ç� kan ilk
Müs lü man Türk ka d�n oyun cu su Afi fe
Ja le, bir 24 Tem muz gü nü ya �a m� n� yi-

 tir mi� ti. Ölü mü nün 72. y� l�n da Ka d� köy’ün
bu müt hi� ka d� n� n� bir kez da ha ana l�m is te -
dik.

Afi fe, or ta hal li bir ai -
le nin k� z� ola rak
1902 y� l�n da Ka d� -
köy’de dün ya ya gel -
di. 10 Ka s�m 1918
gü nü �s tan bul �e hir
Ti yat ro la r�, o za man ki
ad�y la Da rül be da yi’ye
ö� ren ci ola rak ka bul
edi len Bey za, Re fi ka,
Be hi re ve Mem du ha ad -
l� be� k�z dan bi riy di. 

Afi fe bir y�l sü rey le bü tün pro va la ra de -
vam et ti, ama bir tür lü sah ne ye ç� ka ma d�.
1919 y� l� n�n 13 Ni san ge ce si prö mi ye ri ya p� -
la cak olan, Hü se yin Su at’�n “Ya ma lar” ad l�
oyu nun da, Emel ro lü, Eli za Bi ne me ci yan’�n
Pa ris’e git me siy le or ta da kal d�. Da rül be da yi
yö ne ti ci le ri is ter is te mez ro lü Afi fe’ye oy nat -
ma ka ra r� ver di ler. Böy le lik le Afi fe, 22 Ni -
san ge ce si, Ka d� köy’de ki Apol lon
Si ne ma s�’nda (son ra ki Ha le, �im di ki Reks)
Emel ro lü nü oy na ya rak sah ne ye ç� kan ilk
Müs lü man Türk ka d� n� ol du. O ge ce ti yat ro -
ya ge len zap ti ye ler, yö ne ti ci le re bir uya r� da

bu lun du lar sa da genç sa nat ç� bir haf ta son ra
da “Tat l� S�r” oyu nun da ye ni den sah ne ye ç�k -
t�. Afi fe, po lis ta ra f�n dan tu tuk lan mak is te -
nin ce, K� nar Ha n�m ta ra f�n dan ar ka bah çe ye
ka ç� r� la rak po lis le rin elin den zor kur tul du.

‘HA YA TIM DA ME SUT 
OL DU �UM �LK GE CE’ 

Afi fe Ja le o ta ri hi ge ce yi, al -
t� y�l son ra Re fik Ah met Se ven -
gil’e an la t�r ken; “Ha ya t�m da
me sut ol du �um ilk ge ce...” di -
ye ta n�m l� yor du duy gu la r� n�:
“Sa na t�n, ru hu ma ver di �i gü -
zel sar ho� luk için de idim.
A� la ma sah ne sin de, ta� k�n
bir saa det le a� la d�m. Sa hi -
den a� la d�m... Al k��, al k��,
al k��... Per de ka pan d�; aç�l -

d�, ba na çi çek ler ge tir di ler. Mu har rir
Hü se yin Su at bey, ku lis te bek li yor mu�; ben
ç� kar ken dur dur du; al n�m dan öp tü: ‘Bi zim
sah ne mi ze bir sa nat fe da isi la z�m d�; sen i� te
o fe da isin’ de di.”

Ger çek ten de Afi fe Ja le bir fe dai gi bi ge -
çi rir bun dan son ra ki ya �a m� n�... Üçün cü pi -
ye si olan Oda l�k’ta oy nar ken, po lis yi ne
ti yat ro yu bas t�. Afi fe bu kez de ma ki ne da -
ire sin den ka ç� r�l d�. Bu zap ti ye bas k� n�n da,
Afi fe ar ka da� la r�n ca ka ç� r�l m�� sa da, da ha
son ra so kak ta po lis ta ra f�n dan ya ka la na rak
ka ra ko la gö tü rül dü. “Di ni ni, mil li ye ti ni unu -
tan sen mi sin?” di ye h�r pa lan d�. Ai le için de,
ba ba s� Hi da yet bey de, onun ti yat ro cu ol ma -

s� na kar ��y d�. K� z� n� bu
sev da dan vaz ge çir mek
için çok u� ra� t�. Ba �a ra -
ma y�n ca sert le� ti, “Be nim
Afi fe di ye bir k� z�m yok”
di ye gür le di. Za ten Afi fe
ar t�k sah ne de, “Ja le” ad� n�
kul la n� yor du. Sa na t� için
ba ba evi ni terk et ti.

1921’de Da hi li ye Ne -
za re ti’nin bir buy ru �u ile
be le di ye, 27 �u bat gü nü
204 sa y� l� bil di ri yi Da rül -
be da yi Yö ne tim Ku ru -
lu’na gön der di. Bil di ri de,

“Müs lü man ka d�n la r�n ke sin lik le sah ne ye ç� -
ka ma ya cak la r�” ya z� yor du. Bu bil di ri üze ri ne
Afi fe’nin, Da rül be da yi’de ki üc ret li gö re vi ne
de son ve ril di. Ar t�k ha yat onun için çok zor-
 la� m�� t�. Gü ven ce siz ve pa ra s�z d� ama ti yat -
ro onun için bir tut kuy du ve gö zü ba� ka bir
�ey gör mü yor du.

� SE LA HAT T�N PI -
NAR’IN BÜ YÜK A� KI
Ti yat ro suz kal ma s� Afi -

fe’nin za ten za y�f olan si nir le ri -
ni alt üst et mi�, ka ç� �� hap lar da
ve uyu� tu ru cu lar da bul ma ya ba� -
la m�� t�. Son ra dan â��k ol du �u bir
dok to run yap t� �� mor fin i� ne ler de
on da bir al�� kan l�k ba� lat m�� t�. 

Bir kaç y�l son ra, or ta l�k bi raz
du ru lun ca ye ni den ti yat ro ya dön dü
Afi fe. Bur ha net tin Tep si Kum pan -
ya s� ile Ana do lu’da tur ne ye ç�k t�, ye -
ni ti yat ro top lu lu �u ile Ka d� köy’de oy na d�,
da ha son ra da Fik ret �a di’nin Mil li Sah-
 ne’siy le çe �it li kent ler de tem sil ler ver di. 

1923’te Ata türk’ün em riy le müs lü man
ka d�n la r�n sah ne ye ç�k ma ya sa �� or ta dan kal -
d� r�l d�, hat ta ka d�n lar sa na ta te� vik edil me ye
ba� lan d�. An cak Afi fe, gün geç tik çe bo zu lan
sa� l� �� ve uyu� tu ru cu al�� kan l� �� ne de niy le ti -
yat ro yu b� rak mak zo run da kal d�. 

� BU ONU BÜS BÜ TÜN Ç� LE DEN 
ÇI KAR DI 

1928 y� l�n da bir ar ka da ��y la, Ku� di li ça -
y� r�n da Ha f�z Bur han’�n bir kon se ri ne git mi�,
ora da sa nat ç� ya tam bu ruy la e� lik eden Se la -
hat tin P� nar’la ta n�� m�� t�. K� sa bir sü re de P� -

nar, genç ka d� na de li ler gi bi â��k ol du. 1929
y� l�n da ev len di ler ve Se la hat tin P� nar “Ne re -
den Sev dim O Za lim Ka d� n�”, “Huy suz ve
Tat l� Ka d�n” gi bi bir çok ölüm süz �ar k� s� n�
onun için bes te le di. Bir sü re son ra P� nar, ka -

r� s� n�n mor fin ba ��m l� l� �� ile ba -
�a ç� ka ma ma ya ba� la d�.
Ti yat ro dan uzak kal mak, sah-
 neye ç� ka ma mak, Afi fe’yi
mut suz k� l� yor, kur tu lu �u yal-
 n�z “i� ne”de bu lu yor du. Bu
gi di �i ge ri çe vi re bil mek için
çok u� ra� t� lar, ol ma d�. Se la -
hat tin P� nar da mor fin tu za -
�� na dü �er gi bi olun ca
Afi fe Ja le, onu b� rak ma s� n�
is te di. Ve 1935 y� l�n da bo -
�an d� lar.

Bun dan son ra Afi fe için
en kö tü y�l lar ba� la d�. Kim se siz ve pa ra s�z,

park lar da ya t�p kal kar, a�ev le rin de kar n� n�
do yu rur ken, ay r�l d� �� e�i nin ken di si nin ar d�n-
 dan yaz d� �� �ar k� la r� ta� plak tan din le yip a� -
lar d�. Afi fe Ja le, kim se siz li �i nin, terk
edil mi� li �i nin, yok sul lu �u nun son du ra �� Ba -
l�k l� Rum Has ta ne si’nde ve da et ti ha ya ta...

Ölü mü, ga ze te le re ha ber bi le ol ma d�. Ce-
 na ze si ne 4 ki �i ka t�l d�. Me zar ye ri de mek-
 tuhla r� ve fo to� raf la r�y la bir lik te kay bo lup
git ti. Ta rih ler 24 Tem muz 1941’i gös te ri yor -
du. He nüz 39 ya ��n day d�. An cak bü tün bun-
 la ra ra� men Ne zi ha Araz’�n ka le min den
Afi fe �öy le ses le ni yor du; “Be ni ac� ya rak de -
�il, dü �ü ne rek, se ve rek, ku cak la ya rak ha t�r -
la y�n.”
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Çocuklar bu
yıl da Sadako
için buluşuyor

● Sem ra ÇE LE B�

Swing Is tan bul’un yaz se zo nun da dü -
zen le di �i so kak ta dans et kin lik le ri nin
üçün cü sü 21 Tem muz Pa zar gü nü

gün ba t� m� na do� ru Cad de bos tan et kin lik
ala n�n da ger çek le� ti ril di. “Unin vi ted
Band”in mü zik le riy le e� lik et ti �i et kin lik te

ger çek le �en et kin lik te, Swing �s tan bul Dans
Stüd yo su’nda e�i tim alan dans se ver ler gö -
nül le rin ce dans et ti ler. Gün ba t� m� ve do lu -
na y�n ç�k ma s�y la e� siz man za ra la r�n
ya �an d� �� Cad de bos tan sa hi lin de, çev re sa -
kin le ri de dans ç� la r� bü yük bir ke yif le iz le -
di ler. 

Swing, 1920’li y�l la r�n son la r� na do� ru
ge li� me ye ba� la m�� ve 40’la r�n or ta la r� na
ka dar da et ki si ni sür dür mü�. Bu dö nem mü -
zis yen le ri, mü zik le ri ne ra hat l�k his si ve çok
s� k� ol ma yan bir ri tim an la y� �� kat m��, se k-
iz lik no ta ka l� b� n� kul lan m�� lar. Bü tün bun-
 lar da swing his si ni ka rak te ri ze eden önem li
un sur lar. Dö ne min eser le ri nin ço �u, or-

 kes tra lar ta ra f�n dan ic ra edil di �in den swing
dö ne mi ay n� za man da caz or kes tra la r� n�n
‘al t�n ça ��’ ola rak da dü �ü nü le bi lir. Rit mik
ya p� s�n dan ötü rü bu mü zik, dan s� se ven bir -
çok in sa n�n dik ka ti ni çek mi� ve bü yük he -
ye can uyan d� ra rak gü nü mü ze ka dar bu
dan s�n ya p�l ma s� n� sa� la m��… ● Nusret KARACA

Kent kitapları edebiyat dünyası içinde özel
bir yer tutar. Eray Canberk’in dedi�i gibi

“Kentin tarihini, co�rafyasını, insan tiplerini,
atmosferini, do�al güzelliklerini, unutulan

de�erlerini, yemek kültürünü, gecesini,
gündüzünü, yazını, kı�ını, folklorunu, e�lence
hayatını” anlatır kent kitapları. “�stanbulum”
dizisi içine Göztepe, Suadiye, Yelde�irmeni,

Çiftehavuzlar, Kadıköy derken bu kez de
Anais Martin’in “Moda”sı katıldı kent kitapları

arasına. Anais M. Martin, “Her Yeri Resim
Gibi Küçük Moda” adlı kitabında;
kendine özgü dili,

araya serpi�tirdi�i
foto�rafları ile

“Benim Modam,
bizim Modamız”
diye haykırıyor
adeta. �stanbul

Kadıköy Lisesi’nin
Moda’daki tarihi

binası önünde
yazarlarla

çektirdi�imiz bir
foto�rafı da

yerle�tirmi� sayfalar
arasına. Anais Martin;

Kadıköy’deki
etkinliklerde, imza günlerinde, �iir

dinletilerinde, panellerde birlikte oldu�umuz
bir Modalı. Kendi duygularını, �imdiye kadar

söyleyemedi�i, anlatamadı�ı ama içinde
sakladı�ı Moda’sını sunuyor okurlarına.

“Bizim sokakta böylesine renkli ve ünlü
insanlar oturdu�unu bilmiyordum do�rusu.”

Daha senin bilmedi�in / hatırlamadı�ın ne
çok �ey var bir bilsen. Ben de bu kitabı

olu�turmak için aile büyüklerimle
konu�masaydım, babamın mektuplarını

okuyup ne demek istedi�ini ara�tırmasaydım
bu güzelliklerden ve renklerden haberim bile
olmayacaktı. Çok klasik bir söz olacak ama

sanırım Küçük Modalı olmak (da) bir
ayrıcalıkmı�. Ya da babamın günlüklerinde
durmadan vurguladı�ı gibi "�u �stanbul ne

güzel �ehir. Her yanı resim gibi…”

Kadıköy’de do�up ilk kez
sahneye Kadıköy’ün ünlü

Apollon Tiyatrosu’nda
çıkan, büyük a�kı

Selahattin Pınar’la Ku�dili
çayırında tanı�ıp evlenen

Türkiye tiyatrosunun
duayen kadın oyuncusu

Afife Jale’siz 72 yıl geçti…

Anais Martin’in Moda’sı

‘Her Yeri Resim
Gibi: Küçük Moda’

Sokakta ç�lg�nca 
DANS ETTiLER

Kadıköy ve Tiyatro
72 yıldır AFiFE’SiZ…

Geçti�imiz Pazar günü
Caddebostan sahilinde

bulu�arak Swing
�stanbul’un düzenledi�i

sokakta dans etkinli�inde
gönüllerince dans eden

dansseverler, renkli
görüntüler olu�turdular. 

MÜZE, Japonya’n�n Hiro�ima kentine at�lan
atom bombas�n�n yaratt��� büyük y�k�m� ve
Sadako Sasaki'nin öyküsünü anlatmaya,
Japon ve Türk çocuklar�n kat�l�mlar�yla

dünyaya bar�� mesajlar� vermeye ve kültürler
aras� ba�lar� güçlendirmek için çal��maya

devam ediyor.
Her y�l farkl� bir etkinlikle an�lan Sadako

Sasaki’yi anma gününde bu y�l, çocuklar,
bar�� dileklerini origami sanat� ile yapt�klar�
turna ku�lar�n�n kanatlar�na takacaklar ve
Japonya’da oynanan geleneksel çocuk

oyunlar�n� oynayacaklar. Mikado ve Kendama
adl� oyunlar� oynayacak olan çocuklar ayn�

dili konu�masalar da oyunlar�n diliyle
anla�acaklar. 

Dünya çocuklar�n� daha güzel, bar�� dolu,
ayd�nl�k bir dünya

b�rakmak için
düzenlenen bu
etkinlik müze

ziyaretçilerine ücretsiz
olarak

gerçekle�tirilecek.
Etkinlik kapsam�nda 6

A�ustos Sal� günü
15.45’te Grup

Mikadosu, 16.30’da
Kendama Oyunu,

17.00’de ise Origami
Sanat� ile Turna Ku�u

Yap�m Atölyesi
yap�lacak. 

�  SADAKO SASAK� K�MD�?
12 ya��na geldi�inde Hiro�ima’ya at�lan atom

bombas�ndan dolay� hastalanarak yata�a
dü�en Sadako Sasaki, bir Japon inanc�na

göre kâ��ttan 1000 turna ku�u yaparsa
dile�inin gerçek olaca��na ve iyile�ip tekrar

eskisi gibi oyuncaklar�yla oynayaca��na
inanmaktayd�. 

Sasaki hayata gözlerini yumdu�unda
yata��n�n ba�ucunda ka��tlardan yapt��� 646

turna ku�u durmaktayd�…
Her y�l dünyan�n farkl� yerlerinde Sadako

Sasaki’nin tamamlayamad��� rengârenk turna
ku�lar�n� katlayan çocuklar dünyaya bar��

mesaj� verirler. �stanbul Oyuncak Müzesi’nde
aç�ld��� ilk y�ldan beri Sadako Sasaki’nin
an�s�na turna ku�u etkinli�i düzenleniyor. 

�stanbul
Oyuncak
Müzesi,

6 A�ustos
tarihinde her yıl

oldu�u gibi
Türkiye’den ve
Japonya’dan
çocukların

katılımlarıyla
Sadako

Sasaki’yi
anıyor.
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Kül tür le rin ve din le rin bu lu� ma nok ta s�,
ül ke nin en gü ne yin de ki ili Ha tay’�n
uzun sa hi liy le göz dol du ran il çe si Sa -

man da�’da ya p� lan Ge le nek sel Ev vel Tem muz
Fes ti va li, bu y�l 11-14 Tem muz gün le ri ara s�n -
da ger çek le� ti. Sa man da� Kal k�n d�r ma Der ne -
�i ve Sa man da� Be le di ye si’nin dü zen le di �i
fes ti va le biz de Ga ze te Ka d� köy ola rak da vet -
liy dik. �lk kez git ti �i miz bu top rak lar da, halk-
 la r�n ve din le rin kar de� li �i ne �a hit olur ken
ya ra t�l mak is te nen dü� man l�k or ta m� na kar ��n
bir bi ri ne s� k� s� k� ya ke net le nen in san la r�n di -
ren gen li �i ni gör dük.

� 4 B�N YI LA DA YA NAN TA R�H
Arap Ale vi le rin di �er ad�y la Nu say ri le rin

yo �un ola rak ya �a d� �� Sa man da�, uzun pla j�,
co� kun de ni zi, çev re si ni sa ran da� la r� ve her
mev sim ürün ve ren be re ket li top rak la r�y la ül -
ke nin en gü zel yer le rin den bi ri. Ha tay’�n mer -
ke zin de ki din ler bu lu� ma s� Sa man da�’a da
yan s� m��. Nu say ri le rin ya n� s� ra Sün ni Müs lü -
man lar ve H�ris ti yan lar da hep bir lik te kar de� -
çe ya �� yor. Ül ke nin ya �a yan tek Er me ni kö yü
olan Va k�f l� da Sa man da� s� n�r la r� için de bu lu -
nu yor. 140 ki �i lik nü fu suy la, ken di kül tü rü, di -
ni ve ya �a m�y la, tüm ac� lar dan sü zü le rek
ayak ta kal ma y� ba �a r� yor Va k�f l�…

Sa man da� Ge le nek sel Ev vel Tem muz Fes-
 ti va li, 2001 y� l�n dan be ri her y�l dü zen li ola rak
ya p� l� yor. Fes ti va le ad� n� ve ren Ev vel Tem-
 muz’un hi kâ ye si ise 4 bin y�l ön ce ye da ya n� -
yor: “Tem muz be re ke tin ad� d�r. Mi la di
tak vi me gö re ay�n 14’ü, Ru mi tak vim de ay�n
bi ri dir. Bu ne den le 14 Tem muz, Tür ki ye’de
ya �a yan Arap la r�n ina n�� la r� na gö re “Ev vel
Tem muz” ola rak ka bul edi lir. Ev vel Tem muz
4 bin y�l ön ce si ne ka dar uza nan ta ri hi geç mi� -
te, çok tan r� l� dö ne min de ha sa d�n ya p�l d� �� ve
bir son ra ki dö ne min be re ket li geç me si için be -
re ket tan r� s� Tem muz’a kur ban la r�n adan d� ��
gün dür. Tek tan r� l� din le re ge çi� ten son ra bu

ge le nek, bu co� raf ya da de vam eder.”
� B�R YAN DA SA VA� 

D� �ER YAN DA GENÇ ÖLÜM LER
Tem muz’un be re ke ti fes ti va le çok ça yan s� -

m�� ön ce ki y�l lar da. Çev re il çe ler den Sa man -
da�’� dol du ran on bin ler, uzun kum sal da
ku ru lan fes ti val ala n� n�
dol dur mu�, co� kuy la
söy le mi� tür kü le ri. An -
cak bu y�l fes ti val de en
çok his se di len duy gu
hü zün ve ona e� lik
eden en di �e ol du. Do -
la y� s�y la da tür kü ler
da ha az ki �iy le da ha
ses siz ce söy len di…

12 Tem muz gü nü
var d� �� m�z Ha tay’da ha va ala n�n dan Sa man -
da�’a gi der ken, bir ön ce ki gün ölüm ha be ri ni
al�p dil siz kal d� �� m�z Ali �s ma il Kork maz’�n
evi nin ve me zar l� ��n ya k� n�n dan ge çi yo ruz.
Çev -re ye hüz nün ses siz li �i sin mi�… Di �er
yan da bir ba� ka Ge zi �e hi di Ab dul lah Cö -
mert’in kö yü… Ha tay, son bir ay da
ya �a nan, in san la r�n bas k� la -
ra kar �� ayak lan d� �� Ge zi di -
re ni �i ne iki genç ev la d� n�
ver mi� ol ma n�n bü yük ac� s� n�
ya �� yor.

Sa man da�’a var d� �� m�z da
bu hüz nün ve ac� n�n o gü zel in-
 san la ra da yan s� d� �� n� gö rü yo -
ruz, yi ne de Ge zi di re ni �i
ru huy la fes ti va li sür dür me gay re -
tin de ler. Za ten ya p� lan bü tün ko -
nu� ma la ra ve pa nel le re de Ge zi
di re ni �i dam ga s� n� vu ru yor. “Ye ni
Si ya sal Sü reç ve AKP” ba� l�k l� pa -
nel de �s tan bul’dan ge len sos ya list
par ti le rin ba� kan la r� ar t�k ye ni bir ta -ri hin ba� -
la d� �� n� be lir ti yor, Tak sim Ko mü nü ve Ge zi

di re ni �i ni de �er len di ri yor. Ko nu “emek ve is-
 tih dam” da ol sa, “Ale vi le rin so run la r�” da ol sa
bir �e kil de te mel de Ge zi di re ni �i ko nu �u lu yor,
önem li so nuç lar ç� ka r�l ma s� ge rek ti �in de hem-
 fi kir olu nu yor. Bun da ak �am la r� Ar mut lu ma-
 hal le sin de de vam eden ça t�� ma la r�n da bü yük

pa y� olu yor. Ne re dey -
se her ak �am di re ni� -
çi ler ma hal le de
ba ri kat lar ku ru yor, po -
li sin mü da ha le si ne
ma ruz ka l� yor an cak
vaz geç mi yor. Sos yal
med ya da do la �an, ev -
ler den ba ri kat la ra kol -
tuk ve be yaz e� ya la r�n
ta ��n d� �� na da ir ha ber -

le re de biz zat �a hit olu yo ruz. Hal k�n yi tir di �i
ev lat la r� Ali �s ma il ve Ab dul lah Can için bü -
yük öf ke için de ol duk la r� n� gö rü yo ruz. 

� REY HAN LI’NIN M� S�L LE ME S�
OLUR MU?
He nüz bir kaç ay ön ce sin de

ya �a nan Rey han l� kat li am� n�n et -
ki si de de vam edi yor kent te. On-
 lar ca in sa n� n� kay bet me nin ya n�
s� ra ye ni bir sal d� r� bek len ti si de
en di �e li ruh ha li ni yan s� t� yor.
Ba� ba kan Re cep Tay yip Er do -
�an’�n Ge zi olay la r� sü rer ken
yap t� �� bir ko nu� ma da “Rey -
han l�’da 51 Sün ni va tan da �� -
m�z ha ya t� n� kay bet ti”
de me si Sa man da�’da ki te-
 dir gin li �i art t�r m��. Ale vi le -
re yö ne lik bir sal d� r� ol ma s�
du ru mun da he def te ola-

 cak la r� n� dü �ü nen Sa man da� -
l� lar, fes ti val za ma n� bi linç li ya y� lan
söy len ti ler le ka la ba l�k alan lar dan uzak dur ma -
ya ça� r�l m��. Hiç elek trik le rin ke sil me di �i il çe -

de, fes ti val bo yun ca her ak �am iki kez elek trik-
 le rin ke sil me si ve kon ser ler için kum sa l� dol -
du ran yüz ler ce in sa n�n zi fi ri ka ran l�k ta kal ma s�
da en di �e yi art t� ran di �er bir ne den. Bü tün
bun la ra ra� men, Kar de� Tür kü ler’in, Ho zan
Be �ir’in, hem �e ri le ri Ha luk Le vent’in kon ser -
le ri ni ka ç�r m� yor Sa man da� l� lar. Ölüm le re
say g� ge re �i mü zik grup la r�, çok ha re ket li par -
ça lar söy le mi yor, bü tün sa nat ç� lar Ge zi di re ni -
�in de ve Rey han l�’da ya �a m� n� yi ti ren le ri
an ma dan geç mi yor. 

Fes ti va le ka t� l� m� et ki le yen ne den ler den
bi ri olan “Bun ca ölüm var ken fes ti val ya p�l -
ma s� do� ru mu?” so ru su nun ce va b� n� da yi ne
Sa man da�’�n sos ya list be le di ye ba� ka n� Mit -
hat Ne hir ve ri yor; “Fes ti val sa de ce e� len ce de -
mek de �il dir, biz ac� la r� m� z� da di ren ci mi zi de
pay la� mak için bu fes ti va li dü zen li yo ruz. Bu
fes ti val ala n� n�n ad� bun dan böy le Ali �s ma il
Kork maz ala n� d�r.” Ba� kan Ne hir’e en bü yük
des tek, Ali �s ma il’in ve Ab dul lah’�n ai le le rin -
den ge li yor. Ali �s ma il’in a�a be yi Gür kan Ko-
rk maz, kum sa l� dol du ran bin le re “Bir kar de�
kay bet tim ama si zin gi bi bin ler ce kar de� ka -
zan d�m, iyi ki var s� n�z, iyi ki bu ra da s� n�z” di -
ye ses le nin ce, o gü ne ka dar ki en bü yük
co� ku yu gö rü yo ruz alan da, al k�� lar ve �s l�k lar -
la…Rey han l� kat li am�n da a��r ya ra la nan �z zet
Kol dan’�n “Bu gü zel ken ti miz de yüz y�l lar d�r
kar de� çe ya �a yan Sün ni ve Ale vi ler bir bir le ri -
ne dü �ü rül me ye ça l� �� l� yor. Ama
biz bu oyu na gel -

me ye ce �iz. Rey han l� kat li am� n� Ale vi
kar de� le ri mi zin su çu ol ma d� �� n� bi li -
yo ruz. Bu kar de� li �i as la bo za ma ya -
cak lar” söz le ri ise bi li nen bir
ger çe �in ses len di ril me si aç� s�n dan
önem ta �� yor. Sa man da� Ge le nek -
sel Ev vel Tem muz Fes ti va li, Arap -
la r�n, Er me ni le rin, Kürt le rin,
Ale vi le rin, Sün ni le rin, Hris ti yan -
la r�n vel ha s� l� o ve rim li top rak lar -
da ya �a yan tüm kar de� halk la r�n
bir lik te li �i nin bir sa� la ma s� olu -
yor, tüm en di �e ve hüz ne ra�-
 men bü yük bir co� kuy la so na
eri yor.
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YAŞAYAN TEK 
ERMENi KÖYÜ

BU topraklar�n en eski ve ya�ayan tek
Ermeni köyü Vak�fl�, Samanda�’�n en güzel
yerlerinden biri. Köyün tek kilisesini ziyaret

etti�imizde �skenderunlu papaz Avedis
Taba�yan, bize Vak�fl� ile ilgili bilgiler veriyor.

�u an 140 ki�ilik nüfusu olan köyün 15
A�ustos’taki ba�bozumu döneminde 3 bin
ki�inin ziyaret ak�n�na u�rad���n� söyleyen
Taba�yan, yok olan 7 Ermeni köyü için 7

kazan�n kaynat�ld���n� ve �enlikler
düzenlendi�ini anlat�yor. Hemen yan�nda

oturan 80 ya��ndaki Vart teyze ise halinden
memnun dinliyor sohbetimizi. Festivalin son

günü köy meydan�nda yap�lan Anadil
panelinde yap�lan konu�malarla ana dili

bilmenin önemine dikkat çekiliyor. 
�u an 2 pansiyonu bulunan köyün bir de
çay bahçesi var. Bir gün Vak�fl�’y� ziyaret
ederseniz çay bahçesinde oturup köyün
kokusunu içinize çekmeyi ve tamamen

do�al köy ürünlerinden haz�rlanan
kahvalt�dan tatmay� unutmay�n!

SAMANDAĞ, KORKMAZ
VE CÖMERT’E SAHiP ÇIKTI 

SAMANDA� Belediye Meclisi yapt���
ola�anüstü toplant�da, demokrasi �ehitleri
Abdullah Cömert ve Ali �smail Korkmaz’�n
isimlerini ölümsüzle�tirdi. Belediye Ba�kan�
Mithat Nehir, festivalde yapt��� konu�mada,
Samanda� Oytun alan�na “Abdullah Cömert

Alan�” ve Samanda� giri�indeki Favvar
Köprüsü’ne de “Ali �smail Korkmaz Köprüsü”

isminin verilmesinin mecliste oy birli�i ile
kabul edildi�ini söyledi. Meclis toplant�s�na

her iki demokrasi �ehidinin de aileleri kat�ld�.
Aileler duygulu anlar ya�ayarak, Belediye
Ba�kan� Mithat Nehir ve Meclis Üyeleri’ne

te�ekkür ettiler.  

Samandağ’da hüzünlü ve
direnişçi bir festival…
Samandağ’da hüzünlü ve
direnişçi bir festival…
Samandağ’da hüzünlü ve
direnişçi bir festival…
Samandağ’da hüzünlü ve
direnişçi bir festival…
Samandağ’da hüzünlü ve
direnişçi bir festival…
Samandağ’da hüzünlü ve
direnişçi bir festival…

Bir yanda kan ba�ıyla karde� oldu�u sınır kom�usu Suriye’de
sürdürülen sava�, di�er yanda artan baskılara kar�ı sokaklara
çıkan gencecik insanların cenazeleri… Yıllardır barı� ve co�ku

içinde yapılan Samanda� Evvel Temmuz Festivali’nde bu yıl endi�e
ve hüzün vardı. Ancak her �eye ra�men Gezi direni�i ruhunun

hâkim oldu�u festival, umutları ço�alttı. 

Samandağ’da hüzünlü ve
direnişçi bir festival…
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● Gök çe UY GUN

Ye ni  y�l dan iti ba ren Ka d� köy’ün mer ke -
zi ne, ye ni bir kül tür ve sa nat mer ke zi
ge li yor. �s tan bul’un kül tür ha ya t� n�n

ön de ge len si ma la r� na ev sa hip li �i ya pan Ka -
d� köy, bu ra da ya �a m�� ve ya �a mak ta olan kül -
tür ve sa nat in san la r� na ve fa bor cu nu bir
kü tüp ha ney le ödü yor. �� gal �s tan bul’un da
Mil li Mü ca de le ta raf ta r� ay d�n la r�n dü zen le -
di �i mi ting ler gi bi bir çok top lum sal ve si ya si
ola ya ta n�k l�k et mi� ta ri hi bir ya p� olan �eh re-
 ma ne ti bi na s�, “Ka d� köy Ta rih, Ede bi yat ve
Sa nat Kü tüp ha ne si”ne dö nü� tü rü lü yor. 

Ka d� köy Be le di ye si ad� na, kü tüp ha ne nin
ku rul ma s�n da ko or di nas yon gö re vi yü rü ten
Ga ze te Ka d� köy ya za r�, kül tür-sa nat in sa n�
Mu rat Ka to� lu ile pro je yi ko nu� tuk.
�  Ön ce lik le kü tüp ha ne nin ku ru la ca �� Ka -
d� köy �eh re ma ne ti Bi na s�’n�n öne mi ni ko -

nu �a rak ba� la ya l�m... 
Bu ra s� 1913’te Ka d� köy Be le di ye Da ire -

si (o za man ki isi miy le �eh re ma ne ti)  ola -
rak ya p�l m�� bir bi na. Ka d� köy’de,
mi mar l�k ve an�t sal eser ba k� m�n dan
mev cut sa y� l� ör nek ler den bi ri, mi-
 mar l�k ve kül tür mi ra s� n�n de �er li
bir ör ne �i, bir mü cev her. Ka d� köy
Be le di ye si bu bi na y� ar t�k idare
olarak kul la na m� yor. Çün kü bi na
gü nün ih ti yaç la r� na ce vap ve re mi -
yor. Ama böy le ta ri hi bir bi na y� da de -
�er len dir mek, ye ni den i� lev ver mek
la z�m. Zi ra i� lev ve ril mez se böy le bi na lar

ya �a ya m� yor. 
� Be le di ye de bu ra y� kü tüp ha -

ne yap ma ya m� ka rar ver di?
Evet, ama s� ra dan bir genel

kü tüp ha ne de �il.  Her çe �it ya -
y� n�n top lan d� �� bir yer ol ma -
ya cak. Bi na n�n mi ma ri

özel li �i ne uy gun bir fark l� l� ��
ola cak. Ta rih, ede bi yat ve sa nat

ko nu la r� na odak la nan bir ih ti sas ki-
 tap l� �� ola cak. 

� Ki tap lar na s�l te min edi le cek?
Ya zar lar dan, ede bi yat ç� lar dan, bi lim in-

 san la r� ve ho ca lar dan fi kir al� yo ruz, ay r� ca on-
 lar dan  bu özel kü tüp ha ne ye ken di
ki tap l�k l�k la r�n dan ba ��� yap ma la r� n� ta lep
edi yo ruz. �u  an isim aç�k la ya ma sam da
birçok in san la te mas ha lin de yiz epey za man -
d�r. Be le di ye de bu ra ya piyasadan ki tap te min
ede cek el bet te.

� Ne za man aç� la cak kü tüp ha ne?
Bu ka rar 2010’da a l�n d�, 2011’de iç dü -

zen le me ye yö ne lik ha z�r l�k lar ya p�l d�, pro je
çi zil di, An�t lar Ku ru lu sü re ci iler le di. Yak la -
��k 1 ay ön ce de res to ras yon ba� la d�. Ara l�k’ta
bi te cek. Ocak 2014 iti ba r�y la da ad�m ad�m
fa ali ye te gi re cek. Ta bi bu ra n�n aç�l ma s� de -
mek, tüm ko lek si yon la r�n top lan m�� ol ma s�
an la m� na gel mi yor. Ki tap lar, ev rak lar, bel ge -
ler top lan ma ya de vam edi le cek. Bu, hiç bit-
 me yen bir sü reç tir, dün ya da ki tüm
kü tüp ha ne ler böy le dir. 

� Ka d� köy için özel bir 
bö lüm ola cak m�?

Ka d� köy’de ya�a m�� ve ya �a -
yan ya zar, sa nat ç�, ede bi yat ç�,
�a ir le rin bel ge le ri, mek tup la r�,
fo to� raf la r�, ya z�� ma la r�, var -
sa el yaz ma la r� top la na cak
bu ra da. Ka d� köy lü le re özel
önem ve ri le cek. Ge le cek te,
Ka d� köy lü sa nat ç� lar la il gi li
ar �iv ara� t�r ma s� ya pan ara� -
t�r ma c� lar bir çok ede bi yat ç� n�n
ha ya t� n� il gi le ndi ren bil gi ve
bel ge le re bu ra da ula �a bi lmeli
diye dü�ünmek laz�m.
� Bu ra da et kin lik ler dü zen le me yi de

plan l� yor mu su nuz?
El bet te, bu ra s� ya �a yan bir yer ola cak. Bi-

lim sel top lan t� lar, ta rih-sa nat la il gi li özel se -
mi ner ler, te ma tik top lan t� lar, kon fe rans
di zi le ri, ak �a müs tü soh bet le ri ola cak. Se ne de

bir kaç efe me ra (el yaz ma, mek tup,
kart pos tal) ser gi si dü zen le ne cek. 

� BA�KAN ÖZTÜRK,
PROF. DR. �LBER 

ORTAYLI’DAN
KÜTÜPHANE’Y�
YÖNETMES�N�

R�CA ETT� 
� Bu ra y� kim yö ne te-

 cek?
��in pat ro na j� n� Prof.

Dr. �l ber Or tay l� ya pa cak.
Ba� kan Se la mi Bey, Or tay -

l�’dan bu nu ri ca et ti. Ama
mü dür gi bi bir ida ri ko num da

de �il, bi lim sel yön len dir me si ni ya-
 pa cak, prog ram la r� n� be lir le ye cek. Ça� da�

bir kül tür sa nat yak la �� m� için de bu ra n�n ça l��-
 ma s� la z�m. �l ber ho ca da bu nu ya pa cak de -
�er li bir in san d�r. Bizler ona yard�mc�
olaca��z. 

Ka d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy lü ler ad� na 
Sa hi bi Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
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Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS
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e� ya� in sa n�n en ol gun ça �� d�r;
son ra çü rü me ba� lar. 
Ben Al per Ka mu, bir kaç ay ön ce
be� ya �� na bas t�m. Do �um gü -
nüm yak la ��r ken vak ti min bü yük

k�s m� n� pen ce re nin önün de, d� �a r� da -
ki in san la r� iz le ye rek ge çi ri yor dum.
H�z la na rak, ya va� la ya rak, tür lü ses ler
ç� ka ra rak ve bir yer le re ba ka rak ya -
�a y�p gi di yor lar d�. Bir gün on lar dan
bi ri ha li ne ge le ce �i mi dü �ün mek be -
ni has ta edi yor du. Ne ya z�k ki bun -
dan ka ç�� yok tu. Za man ac� ma s�z d�
ve ben h�z la ya� la n� yor dum. 

Ha ya t�m da ki tek iyi �ey ar t�k ana -
oku lu na git mek zo run da ol ma y� ��m -
d�. Za rar dan kâr. Uzun sü re an nem
ile ba ba ma ana oku lu nun ba na gö re
bir yer ol ma d� �� n� an lat ma ya ça l�� -
m�� t�m as l�n da. Bü tün ras yo nel da ya -
nak lany la. Hiç bir i�e ya ra ma m�� t�
ma ale sef. �l la ki uy kum da kan ter
için de te pin mek, ser vis mi ni bü sü ka -
p� ya gel di �in de kü çük çap l� bir si nir
kri zi ge çir mek gi bi yön tem le re ba� -
vur mam ge re ke cek ti der di mi an la -
ma la r� için. Ke pa ze lik. �n sa n� ken din -
den utan d� r� yor lar d�.”

Yu ka r� da ki al�n t� Al per Ca n� -
güz”ün “O�ul lar ve Ren ci de Ruh lar”
ki ta b� n�n ka pak ar ka s�n dan al�n m�� t�r.
“Oku ma sev gi si ni ba ba s� na, yaz ma
tut ku su nu mü zik ka bi li ye ti nin ol ma y� -
�� na borç lu” ol du �u nu söy le yen psi -
ko log Al per Ca n� güz'ün üç ki ta b�n -
dan bi ri O�ul lar ve Ren ci de Ruh lar. 

Al per Ca n� güz ede bi yat ç� de �il;
ama il ginç bir ya zar. Bel ki de rek lam
ya zar l� �� alt ya p� s� sa ye sin de, hi kâ ye -
le ri ve an la t�m tar z� çok çar p� c�. O bir
hi kâ ye ‘uy dur ma’ us ta s�! Ar t�k ab sürd
ko me di de bir mar ka di ye bi li riz.
“O�ul lar ve Ren ci de Ruh lar” ile “Giz -
li Ajans” ki tap la r� Al man ca ya da çev -
ril di. �lk ki ta b� Tat l� Rü ya lar’�n da ya -
ba na at� l�r gi bi ol ma d� �� n� söy le me li...
Ya zar, Al man ca’ya çev ri len ikin ci ro -
ma n� “Giz li Ajans” ile Al man ya’da 3
ay da bir ya y�m la nan dün ya ede bi ya -
t� n�n “en iyi ler” lis te si ne gi ren ilk Türk
ro man c� ol du. Ca n� güz, lis te de al t�n c�
s� ra da yer bu la bi len ge çen y�l No bel
Ede bi yat Ödü lü alan Çin li ya zar Mo
Yan’� ge çe rek ikin ci s� ra da yer al d�.

O�ul lar ve Ren ci de Ruh lar’a dö -
ner sek; ro ma n�n 5 ya ��n da ki ba� ka -
rak te ri Al per Ka mu, si zi he men tav l� -
yor ve ye ti� kin le rin dün ya s� n� bir ço -
cu �un ba k�� aç� s�n dan mi za hi ola rak
an la t� yor. O “her ge le” ka rak te re ço -
cuk de me ye bin �a hit is ter (!) ama o
ka dar e� le ni yor su nuz ki onun ço cuk
ol du �u na inan ma ya can-� gö nül den
ra z� olu yor su nuz. Ben bu ka dar ka t� -
la ka t� la gü le rek oku du �um bir ki tap
da ha ha t�r la m� yo rum. (Be ni Ca n� güz
ve Ka mu’yla ta n�� t� ran Nes li han’a te -
�ek kür edi yo rum.)

Bir de ye ni ha ber; Al per Ka mu do -
kuz y�l son ra ay n� ya� ta ge ri dön dü.
Ca n� güz'ün son ki ta b� “Al per Ka mu-
Ce hen nem Çi çe �i” geç ti �i miz ay raf -
lar da ye ri ni al d�. Ya za r� ve özel lik le de
bu ka rak te ri ni �id det le tav si ye ede -
rim.

Ya z� ya Al per Ka mu’nun söz le riy le
ba� la d�k, yi ne öy le bi ti re lim...

“Bi lir si niz, in san lar do �ar, ölür ve
son ra bü yür.”

As l ı  AY HAN

“B

Alper Canıgüz
ve 

Alper Kamu

KADIKÖY Haydarpa�a R�ht�m Caddesi
üzerinde, Be�ikta� vapur iskelesinin tam

kar��s�nda yer alan 
Kad�köy �ehremaneti, Y.Terziyan isimli
bir Ermeni mimar taraf�ndan 1912-1914
y�llar� aras�nda in�aa edilmi�. I. Ulusal

Mimarl�k Dönemi’nin önemli
eserlerinden olan bina, mimari kimli�i

kadar birçok tarihi olaya tan�kl�k
etmesiyle de öne ç�k�yor. Örne�in; 

I. Dünya Sava��’nda Osmanl�
�mparatorlu�u ma�lup ç�kmas�ndan

sonra, �ngilizler �ehremaneti binas�n�n
önüne barakalar kurarak askerlerini
yerle�tirmi�ler. 22 May�s 1919’da,
Yunan ordusunun  �zmir’e ç�k���n�

protesto etmek amac�yla �ehremaneti
önünde kalabal�k bir halk toplanm��,

binan�n balkonuna Hüseyin Suat Bey,
Ahmet Kemal Bey, Fahrettin Hayri Bey,

Münevver Saime, Halide Edip gibi
önemli isimler ç�karak heyecanl�
konu�malar yapm��lar. Kad�köy

�ehremaneti binas�nda ilk belediye
seçimlerinin yap�laca�� gün de binas�n�n

önündeki Kumluk'ta Halk F�rkas� ve
Serbest F�rka taraftarlar� büyük bir

kavgaya tutu�mu�tu. 
1995'te bir tadilat geçiren tarihi bina, bir

süre Kad�köy Kaymakaml��� binas�,
daha sonra da Belediye Ba�kanl���
binas� olarak kullan�ld�. Belediyenin

Sö�ütlüçe�me’deki ana binaya
ta��nmas�n�n ard�ndan, buras� belediye

meclis toplant�lar�na, etkinlik ve sergilere
ev sahipli�i yap�yordu.

Kadıköy’de yeni ve farklı
bir kütüphane kuruluyor!..

ŞEHREMANETİ KADIKÖY 
DAİRESİ HAKKINDA

Kütüphanenin; konferans, seminer,
bilim-sanat ve edebiyatla ilgili
toplant�lar�n mekân� olaca��

vurgulan�yor. 
Restorasyon projesini yürüten mimarl�k

firmas�n�n internet sitesinde de “Kad�köy
�ehremaneti Binas�’n�n “Kütüphane”

Olarak Düzenlenmesi” ba�l��� alt�nda �u
bilgiler veriliyor; 

“Binan�n, kütüphane olarak hizmete
sokulmas�, hem Kad�köy hem

�stanbul’da yeterince bulunmayan bir
kültür hizmetine katk�da bulunaca��
dü�ünülmektedir. Buras� genel bir

kitapl�k olmay�p, tarih, sanat ve edebiyat
konular� çerçevesinde bir ihtisas

kütüphanesi olu�turulacakt�r. Kad�köy’e

ili�kin bas�l� / yaz�l� malzemelerin de
topland��� bir ar�iv bölümü de olacakt�r.

Modern kütüphanecili�in gerektirdi�i
donan�m yap�n�n mimari karakteri ve
mekânlar�na dokunulmaks�z�n uyumlu

�ekilde Kad�köy Belediyesi’nce
sa�lanacakt�r. Konferanslar�n, aç�klamal�
küçük oda müzi�i dinletilerinin, bilimsel
metotla haz�rlanan temal� dönemsel ve

ölçe�e uygun sergilerin de
gerçekle�tirilece�i nitelikli bir kültür
kurumu yarat�lmas� amaçlanm��t�r.

Salonlar�na, Kad�köy’de ya�am�� ve eser
vermi� dü�ünür ve edebiyatç�lar,

sanatç�lar ba�ta olmak üzere, tan�nm��
yarat�c�lar�n isimlerinin verilmesi

dü�ünülmektedir.”

KÜTÜPHANENİN SALONLARINA KADIKÖYLÜ
YAZARLARIN İSMİ VERİLECEK

Kadıköy Belediyesi, iskeledeki �ehremaneti binasını restore ederek, “Kadıköy Tarih, Edebiyat ve
Sanat Kütüphanesi” olarak hizmete sokacak. Ünlü tarihçi Prof. Dr. �lber Ortaylı’nın bilimsel

yönlendirme ve danı�manlı�ındaki kütüphanede, ba�ta Kadıköylü aydınlar olmak üzere çok sayıda
sanatçıya dair bilgi ve belgeler ile tarih, edebiyat ve sanat kitap ile belgeleri olacak.

Kütüphanenin hazırlık
çalı�malarını yürüten Murat
Kato�lu, “Burası özgün bir

kurulu� olacak, Türkiye’de bu
�ekilde tanımlanmı� ba�ka bir

kütüphane yok. Kadıköy’ün
kültür hayatına yeni bir de�er
daha katılacak” diyor. Ba�kan
Öztürk ise Kadıköy’ün belle�ini

de yansıtacak olan bir
kütüphane kurduklarını

vurguluyor.

Prof. Dr. �lber Ortaylı, Mart
2013'te Milliyet’teki

kö�eyazısında “Kadıköy
Belediyesi iskeleye yakın
eski belediye binasını bir

ar�iv, kütüphane ve kültür
merkezi olarak düzenlemek

istiyor. Süreyya
Sineması’ndaki ba�arılı

denemeden sonra bu da
ümit veren bir geli�medir.
Kadıköy’ün klasik kültür

kurumları ve binaları mutlaka
canlandırılmalıdır. Bu da
destekle olur. En azından

gönül deste�iyle...” demi�ti.

Binanın alt katı ve bu güzel bahçesi, cafe olarak hizmet verecek.
Kadıköylüler, vapura geli� ve gidi�lerde çaylarını yudumlayarak günlük

gazete ve dergileri okuyabilecek. 

Murat
Kato�lu

Prof. Dr. 
�lber Ortaylı
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● Semra ÇELEB�

HAYDARPA�A Dayan��mas�,
insandan ve trenden tecrit edilen

Haydarpa�a Gar�’na dikkat çekmek
için Per�embe eylemlerine devam

etti. Dayan��ma bile�enleri, 18
Temmuz Per�embe ak�am� gar
merdivenlerinin önünde Yeryüzü
Sofras� kurdu, Yo�urtçu Park�’na

yürüyü� düzenledi.
Gar merdivenlerinde oturma eylemi

yapan Haydarpa�a Dayan��mas�
üyeleri, Yeryüzü Sofras� haz�rlanana

kadar taleplerini dile getirdi.
“Haydarpa�a asla yaln�z

kalmayacak” pankart� aç�lan
eylemde Gezi direni�inin simge
sloganlar�ndan biri de�i�tirilerek
“Yap bakal�m, yap bakal�m, Gar�
otel yap bakal�m. Konforu b�rak,

koltu�u b�rak, merdivene gel
bakal�m” �eklinde slogan at�ld�.
BTS �ube Hukuk Sekreteri Av.

Ersin Albuz, burada yapt���
aç�klamada, “Haydarpa�a gar ve

çevresinde 1 milyon metrekareyi
haramilere yedirmeyiz. Haydarpa�a

garda Yeryüzü Sofras�’n� bunun
için kuruyoruz. Yok öyle, tarihi

miras�m�z�, kültürel miraslar�m�z�
haramilere yedirmek; biz

trenlerimizi Haydarpa�a’ya
istiyoruz” dedi.

Aç�klaman�n ard�ndan birlikte
kurulan Yeryüzü Sofras�’nda iftar
aç�ld�, herkes getirdi�i yiyecek ve

içecekleri birbirleriyle payla�t�.
Yeryüzü Sofras�’ndan sonra kitle,

“Haydarpa�a ya�mas�na davac�y�z”
pankart� açarak Yo�urtçu Park�’na

yürüyü� düzenledi. Yürüyü�te 
“Gar otel olursa girmek parayla”,

“Ula��m hakt�r engellenemez”,
“Haydarpa�a trensiz, vapursuz,
insans�z kalmayacak” dövizleri

ta��nd�, “Haydarpa�a gard�r, gar
kalacak”, “Haydarpa�a Gar’dan

direni� damardan”, “Her yer
Taksim, her yer direni�”, “Bu daha

ba�lang�ç mücadeleye devam”
sloganlar� at�ld�. 
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Haydarpa�a
Dayanı�ması,
Haydarpa�a

Garı’nın tecrit
edilmi�li�ine

dikkat çekmek
için sürdürdü�ü

Per�embe
eylemlerinde

bu hafta Yeryüzü
Sofrası

kurdu. Gar
merdivenlerinde
bulu�an yakla�ık
yüz ki�i, birlikte

iftar açtı,
“Haydarpa�a
Gar’dır Gar

kalacak” dedi. 
VECiHi HÜRKUŞ ANILDI

KADIKÖYLÜ gökyüzü kahramanı
Vecihi Hürku� vefatının 44. yılı olan 16

Temmuz’da anıldı. 
Ankara Cebeci Asri Mezarlı�ı'ndaki

anma törenine Tayyareci Vecihi
Hürku� Müzesi Derne�i Ba�kanı

Bahadır Gürer, Vecihi Hürku�'un kızı
Gönül Hürku� �arman ile Hürku�

dostları katıldı.
KADIKÖY’ÜN HÜRKU�’U...

Türkiye’nin ilk sivil hava yolunu kuran
ve hayatını milli
uçak yapmaya
adayan Vecihi

Hürku�,
Kadıköy’de

kiraladı�ı bir
kerestecide ilk
Türk sivil uça�ı

olan VEC�H�
XIV’ü yapmı�tı.
Ulusal kurtulu�
sava�ımızın ilk
ke�if uçu�larını
yapan, ilk sivil
uça�ımızı bir

mobilya
atölyesinde imal
eden, hayatının

yakla�ık 30.000 saatini havada geçiren
ve ilk Türk havayolu �irketini kuran

Vecihi Hürku�, kendini gökyüzüne ve
Türk uçaklarını uçuracak milli

havacılarımızı yeti�tirmeye adamı�tı. 
17 ya�ındayken tüm dünyayı saran

sava�a uçak makinisti olarak katılan
Vecihi Bey bu sava�ta kazandı�ımız
tek hava çatı�masının da kahramanı
olmu�tu. 1917’de Kafkas cephesinde
bir Rus uça�ını dü�üren Vecihi Bey

böylece ilk hava zaferimizin de mimarı
oldu. Daha sonra Ruslara esir

dü�mesine ra�men, bir süre sonra
Nargin Adası’ndan kaçarak �ran

üzerinden Musul’a ula�tı. �stanbul’a
dönünce �ehrin hava savunmasına
katılan Vecihi Hürku�, daha sonra

Anadolu’ya geçerek Kurtulu�

Sava�ı’nın ilk uçu�unu yapmı�tı.
Özellikle �nönü, Sakarya ve

Dumlupınar sava�larında ilk ve önemli
ke�if uçu�ları gerçekle�tiren

Vecihi Hürku�, �zmir Havaalanı’nı
tek ba�ına ele geçirmi�ti. 

�stiklal Madalyası sahibi, TBMM’nin
3 kez takdirname verdi�i Hürku�,
Kurtulu� Sava�ı’nın ardından Türk

tayyarelerini kullanan Türk pilotlarını
yeti�tirmek için çabaladı. Anadolu’yu

i�gal eden Yunan
uçaklarından

kalan parça ve
motorlardan

yararlanarak ilk
uça�ı VEC�H� K

VI’yı yapan
Vecihi Bey’e,

1925’te
Fransa’da yeni
bir uçakla Atlas

Okyanusu’nu
geçmesi teklif

edilmi�ti.
1927’de Ankara-
Kayseri arasında

ilk ula�ım
uçu�larını

yaparak yurdumuzda ilk hava yolları
uçu�larını gerçekle�tiren Hürku�,

1932’de �lk Türk Sivil Tayyare
Mektebi’ni kurarak, 2’si kız 12 ö�renci
yeti�tirdi. Toplam 4 tipte 6 uçak ve bir

su kıza�ı (hovercraft) imal etmi�ti.
KADIKÖY'DE

ÖLÜMSÜZLE�EN HÜRKU�...
Efsane havacı Hürku�, artık

Kadıköy’de uçuyor!
Kadıköylü gökyüzü kahramanı

Vecihi Hürku� ve hayatını havacılı�a
adayan tüm tayyareciler için
Kadıköy’de bir anıt yapıldı. 

Kızıltoprak’ta yer alan ve geçti�imiz
Nisan ayında açılan anıtta, Hürku�’un
heykeli ve 1930’da Kadıköy’de imal
etti�i ilk Türk sivil uça�ı VEC�H� XIV

figürü bulunuyor.

Haydarpaşa Gar’dır direniş candır!Haydarpaşa Gar’dır direniş candır!Haydarpaşa Gar’dır direniş candır!Haydarpaşa Gar’dır direniş candır!Haydarpaşa Gar’dır direniş candır!Haydarpaşa Gar’dır direniş candır!
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● Mustafa SÜRMEL�

11 Ay�n Sul ta n� Ra ma zan Ka d� köy’de
gü zel ge çi yor. Ra ma zan be re ke ti sar d�
çar �� y�, so kak la r�. Fark l� bir he ye can

var sof ra lar da. Mev si min yaz ol ma s� do la y� -
s�y la im sak ile if tar ara s�n da ki sü re uzun ol -
sa da su suz luk bi raz da ha ken di ni his set tir se
de ade ta ira de le ri mi zin test edil di �i �u gün-
 ler de iba de tin ver di �i haz her �e yin önü ne
ge çi yor. He le mü te va z� if tar sof ra la r� n�n
çev re si ço luk ço cuk, ak ra ba, e� dost, kom -
�u lar la çev re len di mi de� me yin key fi ni ze.
�� te “pay la� mak bu ol sa ge rek” de dir ten tab -
lo. 

Soh be ti miz de s�k s�k di ni mi zin pay la� -
ma ya vur gu yap t� �� na de �i nen Ka d� köy �l çe
Müf tü müz �l yas Öz türk, ba �� rah met, or ta s�
be re ket, so nu ma� fi ret olan Ra ma zan ay� ile
il gi li pek çok önem li bil gi yi pay la� t�.
� Ra ma zan ay� n�n öne mi ni an la t�r m� s� n�z?

Ma lu mu nuz Ra ma zan ay� 11 ay�n sul ta -
n� ola rak bi li nir. Ra ma zan ay� es ki den be ri
Müs lü man lar ara s�n da ay r� ye ri olan bir ay.
�n san l�k için hi da yet reh be ri olan Kur’an-�
Ke rim bu ay da Ka dir Ge ce si’nde na zil ol-
 ma ya ba� la m��. Bir de Ra ma zan ay� n� üs tün
k� lan oruç gi bi bir iba det var. Oruç da Ra-
 ma zan ay�n da farz. O’nun mü ka fa t� n� da
Yü ce Rab bi miz “Sa de ce Ben tak dir ede rim”
di yor. Ya ni ke li me ler le, ma te ma tik sel ifa -
de ler le an la t�l ma ya cak ka dar ec ri bü yük
olan bir iba det. Bu �u an la ma ge li yor: As -

l�n da Ra ma zan ay� ile bir lik te biz ken di mi -
zi ye ni li yo ruz. Nef si mi zi te miz le me nin, her
tür lü kö tü lük ler den ar�n ma n�n bir ay�. Onun
için ev ve li rah met, or ta s� be re ket, so nu ma�-
 fi ret, ce hen nem ate �in den, aza b�n dan kur tu -
lu� ola rak be lir ti lir. Bu ay da Müs lü man lar
oruç tu tar. 

� Oruç iba de ti ni aç�k lar m� s� n�z? 
�n sa na ka zan d�r d�k la r� ne ler dir?

Oruç, sa de ce ye -
mek ten iç mek ten, cin-
 sel ar zu lar dan ge ri
kal mak de �il dir. �m sak
ile if tar ara s�n da ki sü re
içe ri sin de oruç tu ta r�z.
�ra de mi zi sa� lam la� t�r -
mak için oruç tut ma n�n
bi ze bir güç ver di �i ke -
sin dir. Esa sen dün ya -
da ki olum suz luk la r�n,
ha ya t� m�z da ki bir ta k�m
olum suz luk la r�n ge ri -
sin de ira de mi ze sa hip

ç� ka ma mak ya tar. Ba� ka bir
ifa dey le sa b�r l� ola ma mak, si -
nir le ri ne hâ kim ola ma mak,
di li ne, eli ne sa hip ç� ka ma mak
gi bi du rum lar dan do la y� in san-
 lar bir ta k�m olum suz luk lar içi -
ne hat ta bir ta k�m suç la r�n içi ne
gi re bi lir. Za man za man biz gö re -
vi miz ge re �i ha pis ha ne le re gi de riz.
Ora lar da hep ser ze ni� ler le kar �� la �� -
r�z. “Ah Ho cam ah! Ke� ke bir an l�k öf -
ke min kur ba n� ol ma say d�m. Si nir le ri me
ha kim ol say d�m. Di li me sa hip ç�k say d�m.
Elim k� r�l say d� da eli mi kal d�r ma say d�m…”
gi bi ke� ke ler du ya r�z, pi� man l�k lar du ya r�z.
Ahu fi gan eden in san lar la kar �� la �� r�z. Bun-
 la r�n ge ri sin de ne var d�r? Si nir var d�r, asa bi -
yet var d�r. Bir an l�k öf ke nin kur ba n� ol mak
var d�r. �� te oruç, ira de mi zi sa� lam tut ma y�,
sa b�r e�i ti min den geç me yi ö� ren mek tir. Ra-
 ma zan ay� n� iyi de �er len dir mek, oruç iba -
de ti nin hak k� n� ver mek le olur. Ga za li’nin
�h ya’s�n da da be lir til di �i gi bi oruç sa de ce

ye mek ten iç mek ten cin sel ar zu lar dan be lir -
li bir sü re içe ri sin de vaz geç mek de �il dir.
Eli ni ha ra ma uzat ma mak, gö züy le kim se yi
ra hat s�z et me mek he le he le di liy le ra hat s�z
et me mek. Za ten Pey gam be ri miz de Müs lü -
man’� �öy le ta n�m lar: “Müs lü man, elin den
ve di lin den di �er in san la r�n gü ven içe ri sin -
de bu lun du �u kim se’dir” der. 
� Ra ma zan ay� n� na s�l de �er len di re bi li riz?

Ra ma zan ay�, ken di mi zi sor gu la d� �� m�z
ve olum suz luk la ra son ver di �i miz iyi lik ve
gü zel lik le re ba� lan g�ç nok ta s� ya pa bil di �i -
miz bir ay d�r. Ken di mi zi re vi ze et ti �i miz bir
ay d�r. De yim ye rin dey se, ye ni den do� ma -
m�z ge re ken bir ay d�r. Ve bu bir e�i tim dir.
Ra ma zan ve oruç ger çek ten sa b�r, mer ha -

met, ni met le rin kad ri ni k�y -
me ti ni bil me e�i ti mi dir.

Mer ha met e�i ti mi di -
yo ruz; “Tok ac�n

ha lin den bil mez”
de mi� ata la r� -
m�z. Aç kal -
mak la aç l� ��n
ne ol du �u bi li -
nir. Bu ay da
n i  m e t  l e  r i n
kad ri ni k�y me -
ti ni ö� re ni yo -

ruz. As l�n da
in sa no� lu ni met -

le ri kul la n�r ken
pek kad ri ni k�y me ti -

ni tak dir ede mez. Gör -
mek, i�it mek ve ya

ye di �i miz iç ti �i miz ni met le rin
k�y me ti ni bi le mi yo ruz. �� te bu ay da bun la -
r�n da kad ri ni k�y me ti ni bi li yo ruz. Mer ha -
met duy gu la r� m� z�n ge li� me si, aç ola n�n
ha lin den an la ma m�z, bu ay ve si le siy le dün -
ya n�n ge çi ci ol du �u nu bil me miz la z�m. Bu-
 ra da bir im ti han dün ya s�n da y�z. Ra ma zan
bu duy gu yu per çin le me miz ge re ken bir ay
ol ma l�. Bu dün ya da ya rar l� bir i� yap m��
isek, Yu nus Em re’nin de yi �iy le, ga rip le re,
muh taç la ra yar d�m c� ola bil mi� isek, ya r�n
mah �er gü nün de bun lar bi zim ka za n� m� m�z
ola cak. Yu nu su muz ne ka dar gü zel di le ge-
 ti ri yor “Gel di Geç ti Öm rüm Be nim” �ii rin -
de: “Bir has ta ya var d�n ise bir içim su
ver din ise Ya r�n an da kar �� ge le Hak �a ra -
b�n iç mi� gi bi. Bir mis ki ni gör dün ise bir es-
 ki ce vir dün ise Ya r�n an da sa na ge le Hak
li bâ s�n biç mi� gi bi”. Ra ma zan ay�n da fa ki -
rin, muh taç ola n�n ha li ni an la ma ya ça l�� mak
yi ne ye tim, ök süz, ga rip le rin, dul la r�n yar d� -
m� na ko� mak, has ta la r� her za man kin den
faz la zi ya ret et mek, ih ti yaç sa hip le ri ne yar -
d�m c� ol mak ge re kir. Di ni miz sa de ce Ra ma -
zan ay�n da de �il, sü rek li bu nu te� vik edi yor.
Kur’an-� Ke rim’de Al lah için ver mek sü rek -
li ha t�r la t� l� yor. Ha ya t�n pay la ��l d�k ça gü zel
ol du �u ha ber ve ri li yor. “Pay la ��n ki ha yat
gü zel le� sin, siz Al lah için ve rin ki Al lah da
si ze ver sin” di ye ifa de edi li yor. Bi zim inan -
c� m�z da ma lu mu nuz ma l�n mül kün ger çek
sa hi bi Al lah’t�r. Bu gün zen gin olan ya r�n fa -
kir ola bi lir ya da bu gün fa kir olan ya r�n zen-
 gin ola bi lir. Du ru mu iyi olan la r�n dün ya
im ti ha n� n� ba �ar ma s� için muh taç la ra sü rek -
li yar d�m c� ol ma s� la z�m. Ama bu nu ya par -
ken de hiç bir za man in san la r�n onu ru nu
ze de le me mek ge re ki yor. Bu na dik kat et me -
li yiz. 
� A�e vi y�l bo yun ca hiz met ve ri yor. Ra-

 ma zan ay�n da da if tar ve ri li yor. Ça l�� ma -
lar bu an lam da na s�l gi di yor?

Ka d� köy Müf tü lü �ü mü zün bir a�e vi var.
Ra ma zan ay�n da Os ma na �a Ca mii bah çe -
sin de her gün yak la ��k 450 ki �i lik if tar ye -
me �i miz olu yor. Ö� len vak ti de yi ne ak �am
if ta ra gö tü re cek in san la r� m�z için ye mek ç� -
ka r� yo ruz. Ra ma zan ay�n da gün de 700 ki �i -
lik ye mek ik ram edi yo ruz Tür ki ye Di ya net
Vak f� Ka d� köy �u be si ola rak.  Ra ma zan ay�
d� ��n da her gün yak la ��k 250 ki �i ye ye mek
ve ri yo ruz. Ki mi ora da yi yor ki mi de evi ne
gö tü rü yor. Bu nun fi nans ma n� n� ta ma men
gö nül lü lük esa s� na da ya l� çok k�y met li Ka -
d� köy lü ler kar �� l� yor. Ge lip gö rü yor lar ve
bi ze gü ve ni yor lar. Tür ki ye Di ya net Vak f�
Ka d� köy �u be si’ne ba ��� ta bu lu nu yor lar.
Ba �� �� ge nel de fit re ve ze kât ola rak ka bul
et ti �i miz için ba� ka hiç bir yer de ke sin lik le
kul lan m� yo ruz. Çün kü fit re ve ze kât la r�n
kul la n�l d� �� yer ler s� n�r l� d�r. Ar tan mik tar
olur sa da fa kir ö� ren ci le ri mi ze eks tra burs
ola rak ve ri yo ruz. Ge çen y�l 600 ci va r�n da
ö� ren ci ye e�i tim ö� re tim yar d� m�n da bu-
 lun duk. Hat ta ül ke mi ze d�� ül ke ler den ge -
len 459 ö� ren ci nin Ha zi ran ay�n da ki
burs la r� n� da Ka d� köy �u be si ola rak biz ya -
t�r d�k. Ga ze te niz ara c� l� ��y la çok k�y met li
Ka d� köy lü le re te �ek kür edi yo rum, Al lah ra -
z� ol sun on lar dan. 
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az, san ki dü �ün ve ölüm mev si mi gi bi
ya �a n� yor. Al lah ek sik li �i ni gös ter me -
sin, y�l lar ca sü ren yo �un sos yal ya �a -
m�m ne de niy le dos tum, ar ka da ��m,

sev di �im ve say d� ��m in san sa y� s� çok faz la d�r.
Bu ne den le s�k s�k dü �ün le re gi de rim. Her dü -
�ün, genç ler için ai le ya �a m� ve mut lu luk yo lun -
da ye ni bir ba� lan g�ç t�r. Sos yal ya �a m�m uzun
y�l la ra da yan d� �� için ile ri ya� ta ve kro nik has ta -
l�k la r� olan bir çok ar ka da ��m da var d�r. �le ri ya� -
lar da, yaz ve k�� ay la r�n da bu kro nik has ta l�k la -
r�n ris ki da ha çok ar t� yor.  Y�l lar ön ce ga ze te ler -
de ba �a r� la r� n� iz le di �i niz ar ka da� la r� ölüm ilan -
la r�n da gör me ye al�� ma n�z ge re ki yor. Ola nak lar
öl çü sün de ce na ze tö ren le ri ne gi dip rah met di -
le �in de bu lu nu yor ve öbür dün ya la r� n�n ay d�n l�k
ol ma s� için du a edi yo rum. 

Ölen ar ka da� la r� m�n öbür dün ya la r� n�n ay -
d�n l�k ola bil me si, ya �am la r� n� dün ya sal �ey le re
say g� l�, fa kat ba ��m l� l�k tan uzak sür dür mü� ol -
ma la r� na ba� l� d�r. Dün ya ya ba ��m l� olan, tüm
ya �a m� bo yun ca bu ba ��m l� l�k için de dün ya sal
�ey le re, mad de ye t�r nak la r� n� ge çi re rek ya �a yan
in san la r�n hu zur lu bir ha yat sür me le ri, dün ya
oku lu nu ba �a r�y la ta mam la ma la r� ve öbür dün -
ya da da hu zur bu la bil me le ri çok zor dur. 

Ba� la nan ev li lik yo lu nun ay d�n l�k ola bil me si
için genç le rin de ha yat la r� n� yal n�z ca bu dün ya -
ya gö re de �il, bu dün ya ve öte si ne gö re plan la -
ma y� ö� ren me le ri ge re kir. Ma la, mül ke, pa ra ya,
i�e, e�e ba ��m l� ol ma dan hep si ne say g� için de,
hiz met ve ba �a r� ya odak lan ma l� d�r lar. Kav ga s�z,
gü rül tü süz ya �a ma n�n, hem bu dün ya da, hem
öte dün ya da hu zur bu la bil me nin ger çek yo lu
mad de yi ve be de nin is tek le ri ni çe kim nok ta s�
ol mak tan uzak la� t�r mak la il gi li dir. 

Gen cin ça l�� ma s�, ka ri ye rin de iler le me si, ye -
ni i� ler kur ma s�, ke �if ler, icat lar yap ma s�, ser vet
sa hi bi ol ma s� çok say g� du yu la cak �ey ler dir. Bu
ba �a r� la r�n ay n� za man da bir ruh sal ge li �im yo -
lu ola bil me si; hem bu dün ya y� hem de öte dün -
ya y� ay d�n la ta bil me si için te me lin de hak ka, hu -
ku ka, ada le te say g� ol ma s� ge re kir. ��, do� ru luk
ve dü rüst lük il ke le ri için de ya p�l ma l�; sev gi ye,
ne za ke te, ter bi ye ye ka zanç ka dar önem ve ril -
me li dir. E�er i� ya �a m�n da hiz met il ke si ön
plan da tu tu lur, ka zanç, hiz me tin adil bir so nu cu
ola rak hak edi lir se, kâr hay r�y la ve be re ke tiy le
bir lik te ge lir. Ka zan c�n ger çe �i ne ula �� l�r. Pa ra -
n�n ve mad de nin ger çe �i ne ula �an bir in sa n�n
ar t�k mad de ye esir ve ba ��m l� ola bil me si ola s�
de �il dir.

�n san ili� ki le ri ni bo zan ve in san ili� ki le ri ni
sev gi den uzak la� t� ran en önem li �ey ç� kar duy -
gu su dur. Sev gi üze ri ne ku ru lan ve sev gi nin
ege men li �in de yü rü yen her i�, her ev li lik her
zor lu �u ko lay at la t�r. Mad de ve ç� kar üze ri ne
ku ru lan ili� ki ler, en kü çük s� k�n t� lar da bi le zor la -
n�r. Ta raf lar bir bir le ri ni suç la ma ya, yar g� la ma ya
ba� lar lar, ara la r�n da ufak sev gi k� r�n t� la r� var sa
bi le on lar da kay bo lur. 

Ya �a m� m�z bo yun ca bi ze bir çok de �er öl -
çü le ri em po ze edil mi� tir. An ne miz kor ku yu, ha -
sis li �i, ba ba m�z çok ka zan ma y�, kö �e yi h�z l�
dön me yi, ö� ret me ni miz hep ön de ol ma y�, ya r� -
�� ön de bi tir me yi ö�üt le mi� tir. Her gün duy du -
�u muz bu ö�üt ler ve ay n� ö�üt ler le ye ti� mi� ar -
ka da� lar mad de ye olan ar zu mu zu ve h�r s� m� z�,
bir çok in san da ol du �u gi bi ya �am bi çi mi ha li -
ne ge ti rir; hem bey ni mi zi, hem vic da n� m� z� ege -
men li �i al t� na al�r. Ev li lik ara y� ��n da olan genç ler
bu al�� kan l�k ile kar �� ta ra f�n mad di ola nak la r� n�,
ka ri ye ri ni, fi zik sel ya p� s� n� ön plan da tu tu yor lar.
Bu ko nu lar da ken di le rin de bir ek sik var sa sak -
l� yor lar, ol ma yan �ey le ri var m�� gi bi gös te ri yor -
lar. Ev le nip bir ev de, bir ya tak ta bir lik te ya �a -
ma ya ba� la y�n ca ger çek ler or ta ya ç� k� yor. Bo -
�an ma lar, sü ren ev li lik ler den da ha bü yük bir
sa y� ya ula �� yor. 

Top lum da mad de ye olan dü� kün lük bü yük
bir ar t�� için de. Rek lâm lar, di zi ler, te le viz yon lar,
ba s�n, ren gâ renk vit rin ler, her gün ye ni ç� kan
ürün ler mad de ye olan dü� kün lü �ü mü zü sü rek li
kam ç� l� yor. Ya �a m� m� z�n mer ke zi ve ya �am he -
def le ri miz dün ya sal �ey le re ve fi zik sel ge rek si -
nim le ri mi ze odak la n� yor. He de fe ula� mak için
her yol mü bah gö rü lü yor. Ba �a r� yo lun da, ha t�r,
gö nül, in san c�l de �er ler, sev gi, say g� ih mal edi -
li yor. Ba �a r� için söy le nen ya lan lar, do lan lar, ve -
ri len rü� vet ler, bo zu lan ku ral lar, ta k� lan çel me ler
k� nan m� yor, hat ta tak dir gö rüp afe rin al� yor.
Mad de, be den ve zi hin ara c� l� ��y la üze ri miz de ki
hâ ki mi ye ti ni öy le ar t� r� yor ki vic dan bu du rum
kar �� s�n da ses siz ka l� yor, ira de ge ri çe ki li yor; or -
ta l�k h�r sa, k�s kanç l� �a, ç� kar çe ki� me le ri ne ka l� -
yor.

Bu dün ya da ya �a d� �� m� za gö re bir çok in san
gi bi biz de bu gi di �e ayak uy du ru yor, ak� ��n bir
par ça s� olu yo ruz. Bel ki tek ba �� m� za bu gi di �e
“dur” de yip yo lu nu de �i� ti re me yiz ama önem li
olan bu gi di� ten iç ten lik le ra hat s�z olup ol ma d� -
�� m�z ve bu gi di �e kar �� bir mü ca de le ye gi ri �ip
gi ri� me di �i miz dir. Ken di kurs la r� ma ka t� lan lar
ve ruh sal ge li �im yo lun da ara y�� için de olup ça -
ba sarf eden ler umu du mu ar t� r� yor, fa kat bu ki -
�i le rin ya� or ta la ma s� bi raz yük sek. Oy sa ki bu
is tek ve ça ba genç ler ara s�n da yay g�n la� ma l�.
Çün kü y�l la r�n bi ri ki miy le al�� kan l�k ve ba ��m l� l�k
ha li ne ge len mad de tut kun lu �u ile ri ya� lar da
çok kö tü, çok i� renç bir gö rün tü ser gi li yor. �n -
san lar en nur lu gö rün me le ri ge re ken ya� lar da,
ha la göz le ri fal ta �� gi bi aç�l m�� f�r sat kol lu yor lar.
En çok sev me le ri ge re ken dö nem de, h�rs ve
k�s kanç l�k tan ka ra r� yor lar. En �ef kat li ol ma la r�
ge re ken dö nem de, san ki ya pa bi le cek mi� gi bi
kü çük ço cuk la ra te ca vü ze yel te ni yor lar. Ha y�r
ve hiz met pe �i ne dü� me le ri ge re kir ken hâ lâ
a��z la r�n dan sal ya lar aka rak ç� kar pe �in de ko -
�u yor lar. Çün kü ya �am la r� bo yun ca yal n�z ca
mad de ye ve be den sel is tek le re odak lan m�� lar,
vic dan la r� n� ka pat m��, in san ol duk la r� n� unut -
mu� mad de ye ba� lan m�� lar. Bu ne kö tü bir ba -
��m l� l�k, ne bü yük bir se fa let tir bi lir mi si niz? Tüm
ya �a m� n� z�; bir te ki ni bi le bir lik te gö tü re me ye ce -
�i niz üç be� ma la, bir kaç li ra ya esir et mi� si niz;
ru hu nu zun var l� �� n�, ge li� me si ni hiç dü �ün me -
den, ruh sal ay d�n l� ��n gü zel li �i ne ula� ma ça ba -
s� gös ter me den, ka ran l�k lar için de, gel di �i niz -
den da ha ca hil ge ri dön mü� sü nüz.

Na s�l ya �a mak, na s�l ya� lan mak ve na s�l git -
mek is te di �i ni zin ka ra r� si ze ait tir.     

Y
Rahmet, Bereket ve 
Mağfiret ayı: RAMAZAN

Kadıköy’e bir ba�ka hava getiren Ramazan ayı ve Oruç
ibadetinin önemini Kadıköy �lçe Müftüsü �lyas Öztürk’ten

dinledik. Öztürk, “�rademizi sa�lamla�tırmak için oruç
tutmanın bize bir güç verdi�i kesindir. Esasen dünyadaki

olumsuzlukların, hayatımızdaki bir takım olumsuzlukların
gerisinde irademize sahip çıkamamak yatar” dedi.
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● Rö por taj: Sem ra ÇE LE B�

Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül -
tür Mer ke zi Sa nat Ga le ri si’nin, Ya p�
Kre di Kül tür Sa nat Ya y�n c� l�k i� bir -

li �iy le aç t� ��, 31 A�us tos’a ka dar sü re cek
olan “Mos ta ri / Bir Köp rü Bek çi si nin Gün-
 lü �ü” ser gi siy le ba� la d� her �ey… Ki tap la -
r�y la ve ga ze te ya z� la r�y la ta n� d� �� m�z
psi ko log-ya zar Gün düz Vas saf’�n ay n� ad l�
ki ta b�n dan uyar la nan ser gi, Mos tar me ra k� -
m� z� o ka dar art t�r d� ki, ken di siy le bir rö por -
taj yap mak ka ç� n�l maz ol du. Ka y�t
ci ha z� m� z�, fo to� raf ma ki ne mi zi kap t� �� m�z
gi bi dü� tük, ya �a d� �� Se def ada s� n�n yol la r� -
na… Bi zim için hem bir ada hem de bir us-
 ta n�n ke� fi ol du bu yol cu luk…

ABD’de do� mu�, ço cuk lu �u nun ilk y�l-
 la r� n� da y� s� Ze ke ri ya Ser tel’in Mo da’da ki
evin de ya �a m��, bu ev de Nâ z�m la r�n, Sa ba -
hat tin Ali le rin, ül ke si ne da ir der di olan bir -
çok la r� n�n tar t�� ma la r� na ta n�k ol mu�, ama
bun lar dan çok Mo da’da gör dü �ü a�aç kök-
 le ri ak l�n da kal m�� bir ço cuk la; Vi et nam sa -
va �� na kar �� Pen ta gon’a yü rü yen ve po li sin
üze ri ne do� rult tu �u si lah la r�n nam lu su na çi -
çek ta kan lar ara s�n da olan bir genç le; 77 1

Ma y�s’�n da Tak-
 sim’e co� kuy la gi -
den an cak
kat li am dan �ans
ese ri kur tu lan bir
ta n�k la ve ni ha ye -
tin de bir köp rü nün
sa de ce bir köp rü
ol ma ya bi le ce �i ni,
he pi miz den çok
faz la �ey ya �a d� �� -
n� gö ren ve an la -
tan bir gez gin le ta n�� t�k. Vel ha s� l�, tam ad�
Ali Yu suf Ha tic Gün düz Vas saf olan bu gü -
zel us tay la, Mos ta ri köp rü sün den ba� la yan
soh be ti miz, “genç le rin ipek yo lu” de di �i in-
 ter net dün ya s� na ka dar uza d�. Biz bu soh -
bet ten çok ke yif al d�k, uma r�z siz de
okur ken al�r s� n�z bu ke yif ten pa y� n� z�…
� Mos ta ri gün lük le ri niz bir ser gi ol du. Ne -
dir bu nun hi kâ ye si?

Bil di �i niz gi bi Mos tar ve köp rü 500 y�l-
 l�k bir ta ri hi ol ma s� na ra� men gün de me ac� -
la r�y la, sa va� la, bom ba lan ma s�y la,
y� k�l ma s�y la, bin ler ce in sa n�n öl dü rül me si
ve ya ra lan ma s�y la gün de me gel di. Hâl bu ki
köp rü nün sa va� d� �� bir kül tür ta ri hi, a�k ta r-
i hi var, in san la r�n ele le tu tu �up ora dan geç -
me si var, ço cuk luk an� la r� var… Çok fark l�
kül tür ler den ve din ler den in san la r�n �s tan -
bul’un ve ya Os man l�’n�n bir çok ye rin de ol -
du �u gi bi ay r� ay r� semt ler de ya �a ma s� de �il
ay n� semt ler de bir lik te ya �a ma s�, da ha da
önem li si bir bir le rin den k�z al�p er kek ver me -
si var. Ger çek ten bir ev ren sel top lu luk ku-
 rul mu� tu ora da. 400-500 y�l bo yun ca
ha t�r la nan bu Mos tar’d�. Onun için bu ser gi
bir an lam da o köp rü ye bor cu mu zu öde mek
an la m� na ge li yor. Ya ni ama c� m�z, köp rü nün
sa va� d� ��n da ba� ka bir ki �i li �i ba� ka bir ta r-
i hi ol du �u nu, esas ta ri hi nin sa va� d� �� ol du -
�u nu gös ter mek ti. Kü ra tör Sa d�k
Ka ra mus ta fa ile bir lik te bu ne den le böy le bir
ser gi dü zen le dik. �im di, as�l borç, bu ser gi -
nin Mos tar’a git me si. O da bel ki son ba har -
da ola cak.
� Ki ta b� ya zar ken böy le bir ser gi ye dö nü -
�e ce �i ni dü �ün mü� müy dü nüz?

Ki ta b� ya zar ken ki tap ola ca �� n� bi le bil -
mi yor dum! (gü lü yor). 
� Na s�l ba� la d� pe ki bu not la r� tut ma ma -
ce ra n�z?

�lk gün Mos tar’a gi den her kes gi bi köp -
rü yü gör me ye git tim. Her ne ka dar evi min
pen ce re sin den gö rü nü yor idiy se de çe ki yor
in sa n�. Git tim, az� c�k ba ka kal d�m. Bir kaç
da ki ka son ra ak l� ma bir �ey gel di, not ede -
yim de dim. Def te ri mi ç� kar d�m ce bim den
not et tim, 5-10 da ki ka son ra hâ lâ or da y�m
bir �ey da ha yaz d�m. Ak �am ol du ve hâ lâ or-
 da y�m ve hâ lâ bir �ey ler ya z� yo rum. Ba zen
köp rüy le il gi li ba zen ba ��m s�z �ey ler ya z� -
yo rum ama ay r� la m� yo rum köp rü den. Er te si
gün da ha er ken git tim ve bu böy le bir kaç ay
sür dü. So nuç ta bir bu çuk ay gi bi bir sü re
geç tik ten son ra, köp rü nün bir aya ��n da ki ki-
 tap ç� n�n önün den ge çer ken “Bir gün bel ki
bu not lar ki tap olur” di ye dü �ün düm ve �im -
di ger çek ten bu not lar o ki tap ç� da ki tap ola -
rak sa t� l� yor. 

� Ser gi ger çek ten
çok et ki le yi ci, iz le -
yen de Mos ta ri’yi, o
köp rü yü mut la ka
gör me is te �i ve he -
ye ca n�, me ra k� ya -
ra t� yor. Siz bu
ser gi yi açar ken iz-
 le yi ci nin böy le his -
s e  d e  c e  � i  n i
dü �ün mü� müy dü -
nüz?

Biz köp rü ye ne yük ler sek-yük le dik le ri -
miz ge nel de ken di ya �a d�k la r� m�z d�r-o köp -
rü fark l� dö nem ler de fark l� ki �i le rin, fark l�
kül tür le rin, fark l� din le rin o köp rü ye at fet -
mek is te di �i ait li �i ya �� yor. Ama köp rü, hep -
si ve on lar dan öte bir �ey. Me se la köp rü yü
ya pan, Os man l� da Ka nu ni dö ne min de Hay -
ret tin di ye bir mi mar. Bu mi ma ri ye ha ri ka

ola rak ba k� l� yor çün kü çok uzun bir me sa fe -
de tek ke mer ve dün ya da bir ör ne �i yok o
za man. Ama ara dan 300 y�l ge çi yor, köp rü -
ye Ro ma köp rü sü de ni yor. Çün kü o dö nem
ba t� da Os man l�’ya dü� man l�k var. Türk ler
böy le bir �ey ya pa maz lar, ol sa ol sa Ro ma l� -
lar yap m�� t�r di ye dü �ü ne rek Ro ma Köp rü sü
ad� n� ve ri yor lar. Kart pos tal lar da öy le ya zar.
Ve ya hut bu Bal kan sa va� la r�n da, Yu gos lav -
ya’n�n par ça lan ma s�n dan son ra, bir et nik te -
miz li �in so nu cun da, “se nin köp rün be nim
köp rüm” de ne rek y� k� l� yor. Köp rü ola rak
ba k�l ma d� �� için öte ki nin sim ge si ola rak gö -
rül dü �ü için ya p� l� yor bu. Köp rü nün bü tün
bun la ra ra� men ba� ka bir ki �i li �i var. Ta rih
ak�p gi der ken üs tün den, köp rü ora da du ru -
yor ve hep si ne bir an lam da ka y�t s�z bir ev sa -
hip li �i ya p� yor ve bel ki gü lü yor. Yu nan
mi to lo ji sin de bir söz var, ‘in san la r�n plan la -
r� na tan r� lar gü ler ler’ di ye ve köp rü az� c�k
da gü lü yor ga li ba, bu sa hip ç�k ma m� za, be -
nim köp rüm de me mi ze…
� Köp rü’de ya �a nan çe �it li ri tü el ler de var.
Bun lar de vam edi yor mu? Siz �a hit ol du -
nuz mu?

Evet, bu ri tü el le re, ba� ta köprüden at la -
ma ya ilk ola rak Ev li ya Çe le bi �a hit ol mu�.
Ben de onun yol da �� ol dum bir an lam da. O
da gel mi� köp rü ba ��n da bir �ey ler yaz m��,
onun gör dü �ü ay n� �ey le rin bir k�s m� n� 400
y�l son ra ben gör düm. Bir ta ne si dal ma. De-

 li kan l� la r�n dal ma s� bir ge le nek ve Mos tar -
l� la r�n �öy le bir sö zü var: ‘Dal ma dan ön ce
ço cuk dal d�k tan son ra er kek’.  Bu ge le nek
de vam edi yor. Na s�l ki mi ül ke de ba z� genç-
 le rin dü �ü gü re� çi, fut bol cu, dans ç�, �ar k� c�
ol mak sa or da da genç er kek le rin dü �ü iyi bir
da l�� ç� ol mak. Her y�l mü sa ba ka lar ya p� l� yor
ve ya r� �� yor lar.

Fa kat bu nun d� ��n da yok sul luk ge li yor
Yu gos lav ya par ça lan d�k tan son ra ve ta bi
sos ya lizm çök tük ten son ra.  Bir çok fab ri ka
ka pa n� yor, i� siz lik ar t� yor ve o ço cuk lar tu r-
ist ler den pa ra ka zan mak için de at la y�� ya p� -
yor lar. �ap ka da pa ra top la n� yor. Ama o
ka dar ma� rur lar ki, pa ra al d�k la r� n� dü �ü ne -
mez si niz. Hat ta tu rist grup la r� on la r� soy ta -
r� c� gi bi gö rü yor lar sa, çok ih ti yaç la r�
ol ma s� na ra� men at la ma y� red de di yor lar. 
� Pe ki siz na s�l gör dü nüz sa va ��n iz le ri ni,
et ki si ni?

�� te gör me mek is te dim! Ye te ri ka dar iz
var za ten, bi na lar kur �un ya ra l�… Ko nu �u -
lan bir �ey de �il. Kam boç ya’da Pol Pot re ji -
min de bel ki bir bu çuk mil yon in san ye ni bir
ide olo ji u� ru na öl dü rül dü. Kam boç ya’dan
ge len bir ar ka da ��m �öy le de di, “Mos tar l�

yü zün de Kam boç ya’n�n yü zü nü gör düm”.
Ses siz, ko nu �ul ma yan, unu tul mak is te nen
ama izi olan bir ac�… O ac� n�n sö mü rü sü nü
de yap m� yor lar. Ba z� kül tür ler, ba z� ulus lar
ve ya hut ta o kül tür ler den ba z� ki �i ler ac� ta -
cir li �i ya par, o ac� y� unut tur maz lar si ze. Ba -
z� kül tür ler de unut mak is ter. Mos tar o ac� y�
unut mak is te yen kül tür ler den. Mos tar o kin
his se dil sin, sür dü rül sün, bi lin sin is te mi yor.
Çün kü dün ya n�n Bal kan la ra ba k� ��, halk la -
r�n bir bi ri ni öl dür dü �ü, kes ti �i yö nün de.
Ama tam ter si. Av ru pa’da �n gil te re’de, �s-
 pan ya’da Al man ya’da �e hir yok ken, in san lar
ba tak l�k ta ya �ar ken Bal kan lar’da ta r�m top -
lu mu var d�, �e hir ler var d�. Ve bir çok dil, din
var. Do la y� s�y la bir lik te ya �a ma y� bi len bir
top lum.  Oy sa Ba t� Av ru pa çok saf bir top -
lum, öte ki ye, ya ban c� ya al� ��k de �il. Bal kan-
 la r�n bu ha le gel me si nin ne de ni, ulus dev let
kur ma ça ba la r�n dan, yi ne �n gi liz le rin, Al-
 man la r�n, Fran s�z la r�n Os man l� par ça la n�r -
ken pay kap ma ça ba la r�n dan ve or da
yük se len mil li yet çi lik duy gu la r�n dan. Tür -
ki ye’de ve her yer de ol du �u gi bi mil li yet çi -
lik bir bi ri ne dü �ü rü yor in san la r�.
��u an sos ya liz me bir öz lem var m�?

Ti to’ya öz lem var ve do la y� s�y la sos ya -
liz me de var. Çün kü o dö nem i� siz lik yok,
ev ki ra s� yok gi bi, her kes oku ya bi li yor…
So �uk sa va� dö ne min de hem Ame ri ka’ya
ka fa tut mu� lar, ba ��m s�z l�k la r� n� ko ru ya bil -
mi� ler hem de Sov yet ler Bir li �i’ne ka fa tut-
 mu� lar. Sov yet ler, Çe kos lo vak ya, Ro man ya,
Do �u Al man ya gi bi ül ke ler Var �o va Pak-
 t�’nda yer al�r ken, Yu gos lav ya bu bir li �e gir-
 mi yor. Ti to, Sta lin’e de kar �� ge li yor, “ben
se nin sos ya lizm mo de li ni uy gu la ma ya ca -
��m” di yor,” öz yö ne tim mo de li ni uy gu la -
ya ca ��m” di yor. Ya ni fab ri ka i� çi le ri
fab ri ka la r� n�n sa hi bi, fab ri ka ka zan d�k ça i� -
çi ler de ka za n� yor.  Ken di si ne öz gü bir öz
yö ne tim mo de li ge li� tir mi� ti Yu gos lav ya ve
hal k� na o ka dar gü ve ni yor du ki her ev de si -
lah var d�. Ve her kes si lah l� ol ma s� na ra� men
halk lar ara s�n da tek bir hu su met yok tu.
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Prens adalarının en kuytusunda,
adıyla müsemma güzellikteki

Sedef adasında ziyaret etti�imiz
Mostari Köprüsü’nün hayali

bekçisi, psikolog - yazar Gündüz
Vassaf ile Caddebostan Kültür

Merkezi’nde açılan sergisini
bahane edip, acılar kadar

mutluluklara da �ahitlik etmi�
köprünün 500 yıllık tarihinden
Balkanların bugününe, ABD’de

katıldı�ı 68 gençlik hareketinden
Gezi direni�ine, Tan gazetesi
olaylarından çocuklu�unun ilk

anılarını ya�adı�ı Moda’ya kadar
birçok konuyu konu�tu�umuz
hem çok keyifli hem de ufuk

açıcı bir söyle�i yaptık. 

“BOSTON’da do�mu�um. Bir buçuk
ya��mda, 2. Dünya sava�� bitmi�, yolcu
gemileri tekrar Atlas üzerinden seyahat
edebiliyor, daha önce yolcu gemileri de
bat�r�lm��t�. Biz de �stanbul’a gelmi�iz
annem ve babamla… Evimiz yok ama

day�m�n evi var Moda’da. O da o
zaman Türkiye’nin önemli evlerinden

biri. Day�m Zekeriya Sertel. Tan
gazetesi var ama art�k y�k�lm�� bir

gazete. 2. Dünya Sava�� s�ras�nda Tan
gazetesi demokrasiden yana,

Cumhuriyet gazetesi de o zaman
fa�izmden yana. Üniversite gençli�i

“Solculara ölüm, komünistlere ölüm”
diyerek �nönü hükümeti taraf�ndan
ayakland�r�l�yor. Gazete yerle bir

ediliyor. Vali Lütfi K�rdar o zaman.
Day�m ve yengem Sabiha Sertel

kaç�yor, linç edilecekler ama Galata
köprüsünün ayaklar� kald�r�l�yor,

Moda’ya gelemiyorlar. ��te biz o eve
geldik. Tarih 1947. Nâz�m Hikmet’in,
Sabahattin Ali’nin, Va’la Nurettin’in,

solcular�n çok s�k topland�klar� bir ev.
Ev dolup ta�ard� insanlarla,

tart��malarla ama ben kitap dolu bir ev
hat�rl�yorum, bir de Moda Deniz Kulübü

vard� kar��s�nda, onun a�ac�n�n
köklerini hat�rl�yorum. O zaman bana
kocaman bir orman gibi geliyordu. O

kökler hâlâ duruyor. Gitti�imde mutlaka
bakar�m onlara. O evle, Moda’yla ikinci

an�m da �öyle; sonuçta day�m, k�z�
Y�ld�z Sertel, kar�s� Sabiha han�m

Türkiye’den ayr�l�yorlar fakat uzun y�llar
dönmelerine izin verilmiyor. Hatta

Sabiha Han�m Sovyetler Birli�i’nde
ölüyor. Nâz�m Hikmet’in yan�nda

kal�yorlar uzun süre. Demirel hükümeti
sonunda day�ma izin veriyor dönü� için.
Uçakla Paris’ten birlikte geldik. Çünkü
Sovyetler’den de Paris’e kaçm��lard�.

Oras� da bir dikta rejimi olmu�tu çünkü.
Neyse sonuçta day�mla birlikte geldik.

Arkeolog Halet Çambel’in evinde
kald�k. Tabi Moda’daki evini görmek

istedi day�m, ama art�k evi çoktan
sat�lm��t�. Eve geldik ve evi yeni sat�n

alan ki�inin evi y�kmak üzere oldu�unu
gördük. �ki katl� evinin balyozlarla

y�k�lma an�na tan�k oldu day�m Zekeriya
Sertel. Çok ac� bir gündü.

Çocuklu�umun ilk an�lar� Moda’dan…
Be�ikta� Kulübü kamp yapard� orada,

seyyar ünlü bir dondurmac�s� vard�. Eve
gelen Romanlar bakla fal� açarlard�.
Sütçüsü, yo�urtçusu bakraçlar�yla

gelirdi. �lk kez denize Moda
iskelesinden girdim, annemle kad�nlar

hamam�na giderdik.”

68 ku�a�� gençlik hareketlerine ABD’de
kat�lan hatta 21 Ekim 1967’de

Washington’da Pentagon’a düzenlenen
sava� kar��t� yürüyü�te de yer alan
Gündüz Vassaf, Gezi direni�ini ise 

�öyle yorumluyor:
“Gezi’de bask�n olan bir sorumluluk ruhu

var. 68’de Vietnam’daki sava� bizim
sorumlulu�umuz olmu�tu. Belki onu
durdurabiliriz diye dü�ünüyorduk,

Pentagon’a yürüyerek, �ark� söyleyerek,
elele tutu�up sabaha kadar nöbet

tutarak, vs… �imdi Gezi’deki de ayn�.
Devlette olmayan sorumluluk duygusu

Gezi’de var. Çünkü böyle bir �ehir
istiyoruz diyorlar. “Taksim’in göbe�inde

bir al��veri� merkezi istemiyoruz,
zenginlere bir rezidans daha istemiyoruz”

diyorlar. Devlet bu sorumlulu�u
almay�nca veya ç�kar gruplar�na hizmet

etti�i müddetçe-ki genellikle devlet bunu
yap�yor ama bunu a��r� bir �ekilde
yapt�kça Türkiye’deki gibi-o zaman

kaç�n�lmaz olarak o sorumlulu�u almak
vatanda�a dü�üyor.”

Vassaf böyle bir ayaklanmay� bekledi�ini
de söylüyor: “Ben 4-5 y�ld�r bekliyordum

bunu. Nevrim dönüyordu gençler için
apolitik dendi�i zaman. Çünkü apolitik

olmaktan, bu iflas etmi� dünya düzeninin
oyunuyla ilgilenmekten bahsediyorlard�.

Yalan söyleyen haberleri niçin
seyretsinler? Politikac�lara neden sayg�

duysunlar? Niçin milletvekili olmak
istesinler böyle bir düzende? Onunla

ilgilenmeyerek bilakis politik oluyordu bu
gençler. Düzeni gayr� me�ru k�l�yorlard�.

Bu arada tan���yorlard�, sadece ülke
baz�nda de�il, dünyada. Kapital nas�l

küreselle�tiyse gençler de küresel bir a�
olu�turmaya ba�lad�lar. Ben ona yeni
ipek yolu diyorum. �nternet üzerinden

yeni bir ipek yolu… Din ve bayrak
bagajlar�n� arkada b�rakarak ili�ki kuruyor
art�k gençler. Elbette bunun ard�ndan bir

�ey gelecekti. O güç var art�k dünya
gençli�inde. O yüzden bu Gezi, Rio,

�spanya, �ngiltere, Paris filan daha i�in
ba�lang�c�. Bir küresel dünya vatanda��

yeti�iyor �u anda.”

‘GEZİ’DE BİR SORUMLULUK DUYGUSU VAR’

‘ÇOCUKLUĞUMUN İLK 
ANILARI MODA’DAN’
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‘MOSTARİ
KÖPRÜSÜ’NE BORCUMU ÖDÜYORUM’
GÜNDÜZ VASSAF:

Billy adında bir kedisi
olan Gündüz Vassaf yeni

kitabında kedileri
anlatacak. Billy, söyle�i

boyunca yanımızdan
ayrılmadı.
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Bir le� mi� Mil let ler Dün ya Sa� l�k Ör gü tü (World He -
alty Or ga ni za ti on), Dün ya He pa tit Bir li �i (DHB-
World He pa ti tis Al li an ce), Türk Ka ra ci �er Vak f�

(TKV) ile He pa tit le Ya �am Has ta ve Has ta Ya k�n la r� Top -
lum sal Bil gi len dir me, Da ya n�� ma ve Yar d�m la� ma Der ne �i
(Hep Ya �am) or tak la �a ola rak  28 Tem muz Dün ya He pa tit
Gü nü ne de niy le Ka d� köy’de et kin lik dü zen li yor. 

1960’l� y�l lar da he pa tit B vi rü sü nün  (HBV) ke� fi ve da -
ha son ra HBV a�� s� n�n ge li� ti ril me si ça l�� ma la r� ile 1976 y� -
l� t�p ala n�n da No bel ödü lü nü ka za nan Prof. Blum berg’in
(Ba ruch Sa mu el Blum berg) 2011 y� l�n da ölü mün den son ra,
do �um gü nü olan 28 Tem muz ta ri hi, Dün ya He pa tit Gü nü
ola rak be lir len di ve bü tün ül ke ler de her y�l DHB ve Dün ya
Sa� l�k Ör gü tü (“World He alth Or ga ni za ti on”)  ta ra f�n dan
be lir le nen et kin lik ler le kut la n� yor.  

TKV, Hep Ya �am Der ne �i ve vi ral he pa tit le il gi li di �er
ulu sal si vil top lum ör güt le ri olan Türk Ka ra ci �er Ara� t�r -
ma la r� Der ne �i (TKAD) ile Vi ral He pa tit le Sa va ��m Der ne -
�i (VHSD) üye le ri, bu y�l 28 Tem muz Dün ya He pa tit
Gü nü’nde sa at 11.30’da Ka d� köy �s ke le Mey da n�’nda  top -
la n� yor. Vi ral he pa tit le rin (özel lik le he pa tit B ve he pa tit C)
öne mi ne dik kat çek mek ve far k�n da l� �� art t�r mak için dü -
zen le nen et kin lik, Ka d� köy Mey da n�’nda sa at 11.00’de ba� -
la ya cak. Et kin lik kap sa m�n da, ban do gös te ri si ya p� la cak,
hal ka he pa tit hak k�n da bil gi bro �ür le ri da �� t� la cak. Say g� du-
 ru �u ve �s tik lal Mar ��’n�n okun ma s� n�n ar d�n dan Türk Ka ra -
ci �er Vak f� Ba� ka n� Prof. Dr. Y�l maz Ça ka lo� lu, Vi ral
He pa tit le Sa va ��m Der ne �i Ba� ka n� Prof. Dr. Feh mi Ta bak
ile He pa tit le Ya �am Has ta ve Has ta Ya k�n la r� Der ne �i Ba� -
ka n� Dr. Hi lal Ünal m�� Du da, Ka d� köy Ata türk An� t� na çi -
çek ko ya cak lar. Sa at 12.00’de Mey dan’da Gu in ness Dün ya
Re ko ru et kin li �i ba� la ya cak. Bu et kin lik te ka t� l�m c� lar be-
 lir len mi� bir alan da, bir ba� kan e� li �in de s� ra ile üç may mun
ha re ke ti ni ya pa cak lar. Ka t� l�m c� la ra her ha re ket le ri için 10
sa ni ye lik  sü re ta n� na cak. Her ha re ket 12 kez tek rar la na cak.
Bun da amaç, Dün ya da her 12 ki �i den 1'inin he pa tit le kar �� -
la� ma s� ne de niy le 12 sa y� s� na dik kat çek mek.

� V� RAL HE PA T�T �LE �L G� L� 
TIB B� GER ÇEK LER

1-Dün ya da 350 mil yon he pa tit B, 150 mil yon da he pa -
tit C has ta s� ol mak üze re 500 mil yon ki �i kro nik he pa tit li.
Bu ki �i ler ço �u en fek si yon lu ve ya has ta ol du �u nu bil mi yor
ve en önem li bu la� kay na �� n� olu� tu ru yor lar. Ay r� ca ya �am-
 la r� bo yun ca ka ra ci �er si ro zu ve/ve ya ka ra ci �er kan se ri has-
 ta s� ol ma ris ki al t�n da lar. Y�l da yak la ��k 1 mil yon ki �i he pa tit
B ve ya he pa tit C’ye ba� l� has ta l�k lar dan ölü yor.

2) Tür ki ye’de 3 mil yon ki �i he pa tit B ve yak la ��k 750
bin ki �i he pa tit C has ta s�. Ül ke miz de he pa tit B (+ Del ta he-
 pa ti ti) ve he pa tit C, ka ra ci �er si ro zu ile kan se rin en s�k se be -
bi. Ka ra ci �er nak li ya p� lan her üç has ta n�n iki sin de se bep
he pa tit B ve ya he pa tit C. He pa tit B sa y� sal ola rak ve so nuç -
la r� ba k� m�n dan da ha bü yük bir so run. Ka ra ci �er si ro zu ve
ka ra ci �er kan se ri has ta la r�n da se bep ola rak he pa tit B ve he-
 pa tit C s�k l� �� s� ra s�y la yüz de 50 ve yüz de 25 ci va r�n da. 

3) Son 20 y�l için de bü yük gü ven li he pa tit B a�� la r� ile
ya p� lan ba �a r� l� a�� la ma prog ra m� (bü tün ye ni do �an lar, ilk
ve or ta ö� re nim ça ��n da ki ço cuk lar ve risk grup la r� n�n a�� -
lan ma s�) sa ye sin de he pa tit B (+ Del ta) in fek si yo nu s�k l� ��

ve se bep ol du �u has ta l�k lar azal d�. Ül ke miz de he def kit le nin
yak la ��k yüz de 90’�n� kap sa yan he pa tit B a�� la ma s� so nu cu
20-30 ya� gru bun da he pa tit B s�k l� �� (yüz de 2.7) , 40-50 ya�
gru bu na (yüz de 5.3) gö re yak la ��k yüz de 50 da ha az.    

4)  He pa tit C için a�� ge li� ti ril me si ça l�� ma la r�n da he -
nüz bir ba �a r� sa� la na ma d�. Kan mer kez le ri ve has ta ne ler de
ya p� lan ta ra ma lar la he pa tit C bu la �� bü yük oran da ön len d�.
Mev cut has ta la r�n ba �a r� l� te da vi si ile bu la� kay nak la r� da
aza l� yor. Son y�l lar da ye ni ve et ki li ilaç la r�n dev re ye gir me -
si ile he pa tit C’de ka l� c� te da vi (kür) oran la r� yüz de 70-80’e
ula� t�. Er ken dö nem de ve has ta l�k da ha iler le me mi� iken te-
 da vi da ha et ki li. Önü müz de ki y�l lar da da ha da et ki li ve yan
et ki si az ilaç lar bek le ni yor. 

5) Bü tün dün ya da he pa tit B ve he pa tit C te da vi si be lir -
li kri ter le re gö re ve iyi ta n�m lan m�� te da vi re jim le ri ile ya p� -
l� yor. Özel lik le he pa tit C te da vi si gö re ce pa ha l� ve sos yal
gü ven lik ku ru mu ba z� k� s�t la ma lar ge ti ri yor. Bu k� s�t la ma lar
ço �u kez bi lim sel ve ri ler ile çe li �i yor ve ve te da vi edil me si
ge re ken bir çok has ta n�n ilaç la ra ula� ma s� n� en gel li yor. 

6) He pa tit B’de te da vi edil me si ge re ken has ta lar da ilaç -

lar la il gi li k� s�t la ma la r�n kal d� r�l ma s� ge re ki yor. Ya p� lan ça -
l�� ma lar pa ha l� ol du �u için kul la n�m la r� k� s�t la nan ilaç lar la
te da vi nin ma li yet-ya rar yö nün den da ha iyi ko-num da ol du -
�u nu ve ter cih edil me le ri ge rek ti �i ni gös te ri yor. 

7) He pa tit C için ABD ve ba t� Av ru pa ül ke le rin de da ha
çok has ta da er ken ta n� ve et ki li ilaç lar la te da vi uy gu la ma la -
r� gün dem de. Böy le ce has ta ha vu zu kü çül tü le rek bu la� yol-
 la r� ön len mi� ola cak. Amaç 2025’ler de he pa tit C’nin
mar ji nal bir has ta l�k ha li ne gel me si ni sa� la mak. Bu nun için
be lir le nen he def kit le-ler de he pa tit C ta ra ma s� öne ri li yor. Ör -
ne �in Ame ri ka’da “baby boo mers” de ni len 2. Dün ya sa va -
�� son ra s� 1945-1965 ara s�n da do �an la r�n mev cut he pa tit C
has ta la r� n�n üç te iki si ni te� kil et ti �i ve mut la ka he pa tit C ta -
ra ma s� yap t�r ma la r� ko nu sun da uya r�l ma la r� gi bi… 

8) Ül ke miz de ise et ki li he pa tit C ta ra ma la r� 1995 y� l�n -
dan iti ba ren yay g�n ola rak ya p�l d� ��n dan, 1995 y� l� ve ön ce -
si ame li yat ge çi ren, kan ve kan ürün le ri trans füz yo nu
ya p� lan lar mut la ka he pa tit C ta ra ma s�n dan ge çi ril me li.  Bu
er ken ta n� ve et ki li te da vi yi sa� la ya bi lir. 

9) Di �er vi ral he pa tit ler olan he pa tit A ve he pa tit E ise
kro nik in fek si yon yap m� yor, ya ni si roz ve kan se re se bep ol-
 mu yor. An cak sey rek ola rak (bin has ta da bir ki �i) akut ka -
ra ci �er ye ter siz li �i ve ölü me yol aça bi lir ler. Ül ke miz de
he pa tit A çok s�k ve ço cuk luk ça ��n da ge çi ri li yor. Eri� kin -
le rin yüz de 90’� he pa tit A ge çi ri yor ve an ti kor po zi tif, ya ni
ba �� ��k lar. Ço cuk luk ça ��n da ve ya he pa tit A ge çir me mi� er-
i� kin ler de he pa tit A a�� s� öne ri li yor. Et ki li bir a��.  
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B�R reflü hastas� her
zaman için beslenme

konusunda kendi
uzman� olmal� ve
kendisini en çok
etkileyen g�dalar�

belirleyip bu g�dalar�
mümkün oldu�unca

diyetinden
ç�karmal�d�r. Her g�da
her ki�ide ayn� etkiyi

yapmayacakt�r.
Yedi�imiz g�dan�n ne
oldu�unun yan� s�ra,

yedi�imiz miktar,
yedi�imiz zaman ve

yan�nda tükettiklerimiz,
bu g�dalar�n etkisini

de�i�tirecektir.
� NARENC�YE VE REFLÜ
Portakal, greyfurt ve ek�i

mandalina ile limon klasik olarak
relüyü tetiklerler. Çok asitli
olduklar�ndan bu g�dalar�n

tüketilmesi mide ve gö�üste
yanmaya neden olabilir. Özellikle

aç karn�na yenmemelidirler. Miktar
s�n�rland�r�ld��� ve tok tüketildi�i

sürece çok sorun
yaratmayabilirler.

� DOMATES VE REFLÜ
Likopen içermesi nedeni ile

özellikle son y�llarda çok sa�l�kl�
bir sebze olarak nitelendirilen

domates asidik yap�da
oldu�undan özellikle yatk�nl��� olan
ki�ilerde reflüye neden olabilir. Aç
karn�na tüketilmesi reflüyü daha
da art�racakt�r. Pi�mi� domatesin

böyle bir etkisi yoktur.
� BAHARATLAR VE REFLÜ

Ac� ye�il biber, k�rm�z� biber ve
karabiber içeren g�dalar reflünün
en büyük tetikleyicilerindendir.
Baharatlar a��r� tüketildiklerinde
reflüsü olmayan ki�ilerde dahi

midenin savunma mekanizmas�
olan alkali örtüye zarar verebilirler.

Reflü hastal��� olan ki�ilerde ise
asit sal�n�m�n� art�rarak gö�üste
yanmay� tetiklerler. Bu nedenle

ço�u kez yanma hem mide hem
de gö�üste alg�lanabilir.

� NANE VE REFLÜ
Ço�u kez mide ba��rsak

hastal�klar�nda rahatlama ve tedavi
amaçl� kullan�lan nane asl�nda bir
reflü tetikleyicidir. Yemek borusu

ve mide aras�ndaki kapak
düzene�inde gev�emeye yol

açt���ndan mide içeri�inin yemek

borusuna geri kaç���n�
art�r�r ve reflüyü ba�lat�r.

Özellikle mide içi
bas�nc�n�n artt��� yemek

sonras� dönemde
tüketilmemelidir.

� ESK� KA�AR, FISTIK,
YA�LI P�RZOLA VE

REFLÜ
Bu g�dalar�n ortak

paydas� hepsinin çok
ya�l� olmas�d�r. Ya�l�

g�dalar mide bo�al�m�n�
geciktirir. Mide bo�al�m�

gecikti�inde bas�nç yüksek
kalaca��ndan mide

içeri�inin yemek borusuna
geri kaç��� h�zlanacak ve

kolayla�acakt�r. Özellikle de
ak�am yemeklerinde ya�l�
g�dalardan kaç�n�lmal�d�r.

� ALKOL VE REFLÜ
Özellikle fermente edilmi� alkoller

(k�rm�z� �arap, viski, konyak ve
bira) reflüyü artt�r�r. Özellikle ya�l�
bir yeme�e e�lik ettiklerinde bu
etki çok daha fazla görülecektir.

Reflüyü artt�rmalar�ndaki en önemli
etken nanede oldu�u gibi mide ve
yemek borusu aras�nda çal��an ve

reflüye engel olan mide kapak
düzene�inin bas�nc�n� dü�ürmeleri

ve reflüyü kolayla�t�rmalar�d�r.
� KAFE�N VE REFLÜ

Kahve, çay, tatland�r�lm�� gazl�
içecekler, buzlu çay gibi kafein

içeren içecekler ço�u reflü
hastas�n�n yak�ndan bildi�i gibi
reflüyü çok h�zl� �ekilde tetikler.
Kahve severlerin sabah kahvesi

sonras�nda gün sonunda kahve ve
kafein içeren di�er içecekleri

tüketmemeleri gerekir.
� Ç�KOLATA VE REFLÜ

Çikolata iki nedenle reflüye yol
açar. Birincisi özellikle de aç

karn�na ve çok miktarda
tüketildi�inde yemek borusu ve

mide aras�ndaki kapak düzene�ini
gev�etmesi, ikincisi ise kendisi tek
ba��na reflü nedeni olan bol kafein

içermesidir.
� GAZLI �ÇECEKLER VE REFLÜ

Gazl� içecekler yemekle birlikte
tüketildi�inde zaten artm�� olan

mide içi bas�nc�n�, içerdikleri
bas�nçl� gaz�n midede serbest hale

dönü�mesi ile çok daha fazla
artt�r�rlar. Artm�� olan bu bas�nç

ise mide içeri�inin yemek
borusuna kaç���n� çok kolayla�t�r�r.

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

Ramazan’da reflüye 
yakalanmamak için dikkat

edilmesi gereken 10 yiyecek!  

Grubu Genel
Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Levent

Emino�lu

12

Mide Reflüsü olarak bilinen Gastro Özofageal Reflü hastalı�ı,
mide içeri�inin yemek borusuna geri kaçması nedeni ile olu�ur.
Reflü, asit, safra ve pankreas sıvısı içeren mide içeri�inin yemek

borusuna gelmesi ve uzun süre temas etmesiyle yemek
borusunun kendini bu mide içeri�inden koruma özelli�inin yok
olmasından kaynaklanır. Eri�kinlerin yakla�ık yüzde 20’sinde

reflü görülür. Kadıköy�ifa Sa�lık Grubu Genel Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Levent Emino�lu, bol miktarda gıda tüketti�imiz

Ramazan ayında reflüye yol açabilen yiyecekler hakkında 
detaylı bilgi veriyor...

Kadıköy’de Hepatit Günü etkinliği 

Dünya Hepatit Günü nedeniyle
Kadıköy �skele Meydanı’nda 28

Temmuz Pazar günü düzenlenecek
etkinli�e herkes davetli! Etkinlik,

saat 11.00’de ba�layacak.

Yeryüzü sofrası Bahariye’de!
KADIKÖYLÜLER, Bahariye Caddesi'ne
kurdukları yeryüzü sofrasında bulu�tu.

Anti Kapitalist Müslümanların ça�rısıyla
�stanbul’un çe�itli cadde ve parklarında kurulan
Yeryüzü Sofrası, bu kez Kadıköy'de Bahariye

Caddesi'nde kuruldu.
Bir önceki gün Yo�urtçu Parkı Forumu’nda

ça�rısının yapılmasıyla 22 Temmuz Pazartesi
saat 20.00’de parkta bulu�ularak Bahariye

Caddesi’ne gidildi. Bahariye Caddesi'nde yerlere
kurulan sofralarda Kadıköylüler hep birlikte

yemek yedi. Yeryüzü sofrası kurulurken “Gel gel”
denilerek etrafta olan insanlar sofraya ça�ırıldı.
“Bu daha ba�langıç mücadeleye devam!”, “Her

yer Taksim her yer direni�!” sloganları da atılarak
direni� ruhu gösterildi.
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OLIMPIK Kulaçlar Yüzme
Yar��lar�, 12-14 Temmuz
tarihleri aras�nda Burhan
Felek Yüzme Havuzu ve

Sultanbeyli Yüzme
Havuzu’nda  yap�ld�.
Burhan Felek Yüzme

Havuzundaki yar��lara;
Avrupa Yüzme Ihtisas,

B.Evler Y�ld�z S.K,
Bahçelievler Belediye S.K,
Beykent Koleji, Çevre Spor
Kulübü, Denizk�z� Yüzme
Kulübü, Enka-�stanbul,
Galatasaray-�st., Han

Batur Sk, �stanbul Ferdi,

�stanbul Su Sporlar�,
�stanbul Yüzme �htisas

Kulübü, �TÜ Spor
Kulübü, K�nal�ada Su

S.-�st., Marmara
Koleji, Okyanus Koleji
Spor Kulübü kat�l�rken,

Sultanbeyli Yüzme
Havuzunda

düzenlenen yar��lara
Anabilim Koleji S.K.,

Avrasya Spor Kulubü,
Fenerbahçe-�st, Fmv
I��k-�stanbul, Tsyd-
�stanbul kulüpleri

kat�ld�.

Pro fes yo nel KICK Boks
Dün ya ve Av ru pa �am pi -
yo nu un van l� Mu ayt hai ve

Kick Boks Mil li Ta k�m la r� An -
tre nö rü Ha lis Av �ar, 22-29 Tem-
 muz 2013 ta rih le rin de
Por te kiz’in Liz bon ken tin de ya -
p� la cak olan 2013 Av ru pa Mu -
ayt hai �am pi yo na s�’nda
mü ca de le ede cek. 

�s tan bul Genç lik Hiz met le ri
ve Spor �l Mü dür lü �ü Mu ayt hai
�l Tem sil ci si ve Mu ayt hai Mil li
Ta k�m An tre nö rü Ha lis Av �ar ça -
l�� ma la r� na ara l�k s�z de vam edi -
yor. Av �ar, son ola rak Liz bon’da
dü zen le nen Av ru pa Mu ayt hai
�am pi yo na s�’nda mü ca de le ede-
 cek. Ama tör de 142 ma ç� bu lu nan
Av �ar pro fes yo nel alan da FFA
Dün ya �am pi yo nu, WAS KO
World Cup 2008 Av ru pa �am pi -

yo nu, A 1 Dün ya �am pi yo nu,
Full Con tak 2008 Dün ya �am pi -
yo nu gi bi un van la r� bu lu nu yor. 

Gö re ve gel di �i gün den bu gü -
ne ba� ta Mu ay Thai �s tan bul �l
Seç me le ri, Ba t� Mar ma ra �am pi -
yo na s�, Mi nik ler ve Genç ler
Dün ya �am pi yo na s� ol mak üze -
re bir çok or ga ni zas yo na �s tan -
bul'un ev sa hip li �i ni üst len me si ni
sa� la yan ve tüm or ga ni zas yon -
lar dan yü zü nün ak�y la ç� kan genç
ve ba �a r� l� spor cu Ha lis Av �ar
gün geç tik çe ba �a r� la r� n�n üze ri -
ne ba �a r� ek li yor. 

Pro fes yo nel KICK Boks
Dün ya ve Av ru pa �am pi yo nu
spor cu muz Ha lis Av �ar ay r� ca
Ata köy Ah met Cö mert Spor Sa-
 lo nu’nda kim se siz ço cuk la ra e�i -
tim ve re rek ye ni �am pi yon lar
ye ti� tir me yi he def li yor. 

Bu ra s� ne Bod rum ne de
Çe� me… Bu ra s� Ka d� -
köy… Ka d� köy Be -

le di ye si’nin kat k� la r�y la
Ka d� köy lü ço cuk lar muh -
te �em bir yaz ge çi ri yor.
Ka d� köy Be le di ye si’nin
yaz okul la r� pro je si sa ye sin -
de ken tin be lir li semt le rin de ki
okul bah çe le rin de ha vuz lar ku ru -
lu yor, ço cuk lar hem ö� ren me nin hem
de ta ti lin key fi ni ç� ka r� yor. 

Bir sü re dir ka y�t la r� de vam eden Ka d� köy
Be le di ye si Yaz Okul la r� na yüz ler ce ba� vu ru
ya p�l d�. 5-15 ya� ara s� ço cuk lar için üc ret siz
yüz me ve sos yal ak ti vi te ler den olu �an yaz
oku lu da ha ilk gün ler de hem ço cuk lar dan hem
ve li ler den bü yük il gi gör dü. Ço cu �u nun yaz
mev si mi ni hem ta til ya pa rak hem de çe �it li
spor bran� la r�n da e�i tim gö re rek ge çir me si ni

is te yen bir çok ve li Ka d� köy
Be le di ye si Yaz Okul la r� na

ba� vu ru yap t�. An cak
üzül me yin, yet ki li ler ka -
y�t la r�n bir sü re da ha de -
vam ede ce �i ni be lirt ti ler. 

� HER �EY
ÇO CUK LA RI MIZ

�Ç�N
Ka d� köy Be le di ye si yaz

okul la r� pro je si ne gön lü nü koy du de -
sek ye ri dir. Zi ra son bir kaç y�l dan bu ya na ade -
ta im kân s�z gi bi gö rü nen uy gu la ma lar
Ka d� köy’de ha ya ta ge çi yor. Dev ha vuz lar ço -
cuk la r� m�z için ku ru lu yor, aqu a park ola rak
ad lan d� r� lan dev e� len ce ha vuz la r� da be ra be -
rin de ço cuk la r� m� z�n hem e� len me si hem de
ö� ren me si için Ka d� köy’ün muh te lif semt le -
rin de ki okul bah çe le ri ne yer le� ti ri yor. Ka d� -
köy lü an ne ba ba la ra sa de ce ço cu �u nun
elin den tu tup kay da ge tir mek dü �ü yor. Ge ri si
Ka d� köy Be le di ye si’nin uz man e�i tim kad ro -
su na ve mo dern do na n� m� na ka l� yor. 
� BA� KAN AM CA SEN ÇOK YA �A!

“Bu y�l da ço cuk la r� m�z e� len sin, ö� ren -
sin, ta til key fi ya �a s�n is te dik. �m kân la r� m� z�,
ge le ce �i miz olan ço cuk la r� m�z için se fer ber et -
tik” di yen Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk’e, Ka d� köy lü ço cuk lar ise yaz oku lun -
dan �öy le bir me saj gön der di ler: “Bi ze Ka d� -
köy’de ta til ve ö� ren me key fi ni
ya �a tan Ba� kan Am ca sen çok ya -
�a!”

� ÇO CU �U MU NA SIL
KA YIT YAP TI RA B� L� R�M?

Ka d� köy Be le di ye si Yaz Oku -
lu pro je si il çe de be lir le nen 8 okul da
uy gu la n� yor.  

Bos tan c� Ata türk �l kö� re ti mo ku -
lu, Koz ya ta �� �l ha mi Er tem Or ta oku -
lu, Meh met Be ya z�t Ana do lu Sa� l�k
Mes lek Li se si, E�i tim Ma hal le si �nö -
nü �l kö� re tim Oku lu, Ac� ba dem Sa it
Dar ga �l kö� re ti mo ku lu, Mer di ven köy 

Mus ta fa Saf fet Ana do lu
Li se si, Sah ra y� ce did �e ner
Bir söz �l kö� re ti mo ku lu,
Ha san pa �a Öz de mi ro� lu
Or ta oku lu’nda Ka d� köy
Be le di ye si’nin halk la ili� -
ki ler per so ne li ve li le ri
kar �� l� yor. �s te nen bel ge -
ler; 1 re sim, ika met gâh ve

sa� l�k ra po ru, nü fus cüz dan
fo to ko pi si.
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FENERBAHÇE’nin PSV Eindhoven ile oynadı�ı
hazırlık maçında Taksim Gezi Parkı olayları ile

ilgili sloganlar atıldı. �ükrü Saraco�lu Stadı’nda
oynanan mücadelede, tribünlerinden kısa

süreli, “Sık bakalım sık bakalım biber gazı sık
bakalım” ve “Her yer Taksim, her yer direni�”
sloganları atıldı. Fenerbahçe, PSV Eindhoven

ile oynadı�ı özel maçı 2-0 kaybetti.

FB STADI’NDA GEZ� SLOGANLARI

Tatil tadında yaz okulu keyfi
Ka dı köy Be le di ye si im kân la rı nı ge le ce �i miz olan ço cuk la rı mız için
se fer ber et ti, ta til key fin de bir yaz oku lu ya �at mak için Ka dı köy’ü

ha vuz lar ve aqu a park lar la do nat tı. Üc ret siz e�i tim le re il gi bü yük...

Halis Avşar yumruklarını Portekiz’de konuşturacak

TFF �stanbul �ubesi’nden yapılan
açıklamada, amatör liglerde yer alacak
takımlar katılım formlarının bir an önce

teslim edilmesi konusunda uyarıldı. 
Süper Amatör Ligi 24 A�ustos 2013

tarihinde
ba�layacak.

1.Amatör Ligi
ba�lama tarihinin

14 Eylül, U15
Liginin ba�lama
tarihinin 21 Eylül
ve U17 Liginin

ba�lama tarihinin ise 28 Eylül oldu�u daha
önce duyurulmu�tu. 24 A�ustos tarihi

itibariyle ba�layacak olan Süper Amatör
Liginin kura çekimi ise 26 Temmuz 2013

günü yapılacak. TFF �stanbul �ubesi
yetkilileri, kısa bir süre kalmasına ra�men
kulüplerin birço�unun katılım formlarını

teslim etmedi�ini belirterek, katılım formu
teslim eden kulüp sayısının henüz 5’i

geçmedi�ini vurguladı. Katılım formu ve
katılım bedelleri yatırılmadı�ı takdirde
kulüpler kura çekimine katılamazken,

herhangi bir lisans i�lemi de
yapamayacaklar.

Takımlara katılım
formu uyarısı

Amatörde kuralar
ÇEKiLiYOR
2013-2014 Sezonunda �stanbul’da

oynanacak olan Süper Amatör Lig ve 1.
Amatör Liglerinin kura çekim tarihleri belli

oldu. 24 A�ustos 2013 tarihi itibariyle
ba�laması planlanan Süper Amatör Lig

kura çekimi 26 Temmuz 2013 Cuma günü
Orhan Saka

Amatörler Evi’nde
gerçekle�tirilecek.  

14 Eylül 2013
tarihinde

ba�layacak
1.Amatör Lig için
ise Anadolu ve

Avrupa Yakası kura
çekimi 15 A�ustos 2013 Per�embe

günü Orhan Saka Amatörler Evi’nde
yapılacak. Anadolu Yakası kura çekimi

saat 11.00, Avrupa Yakası kura çekimi ise
saat 14.00.  Silivri-Çatalca-

Büyükçekmece bölgesi için ayrı bir kura
tarihi belirlendi ve bu bölgenin kura

çekimi 19 A�ustos 2013 Pazartesi günü
yapılacak. Silivri-Çatalca-Büyükçekmece

bölgesi kura çekiminin yapılaca�ı yer
daha sonra ayrıca ilan edilecek. 1. Amatör

Lig’de katılım formları ise federasyona
13 A�ustos 2013 Salı günü mesai bitimine

kadar yapılabilecek.

Olimpik kulaçlar ümit vaat ediyor

TENiSiN kalbi Kad�köy’de att�. 25 bin Dolar
ödüllü Circuit Tenis Turnuvas� Kad�köy’de
düzenlendi. 8-12 Temmuz 2013 tarihleri

aras�nda Göztepe 60. Y�l Park� Gül Bahçe
Tesisleri’nde gerçekle�tirilen turnuvada
ya�anan mücadeleler izlemeye de�erdi.

Bayan ve erkekler kategorilerinde Türk ve
yabanc� raketlerin kat�ld��� uluslar aras�
düzeydeki tenis turnuvas�n�n benzerleri
önümüzdeki aylarda da düzenlenecek.

Tenisin kalbi
Kadıköy’de attı

Yaz okulu
e�itmenlerinden

Göksel Pelit,
çocukların kısa
zamanda büyük

geli�me
kaydettiklerini ve bu

durumdan büyük
mutluluk

duyduklarını söyledi. 
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Ka d� köy Be le di ye si ta ra f�n dan iki dal ga -
k� ran ara s� na kum dö kü le rek ya p� lan
da ha son ra �s tan bul Bü yük �e hir Be le -

di ye si yö ne ti mi ne ge çen Cad de bos tan plaj la r�,
özel lik le haf ta son la r� �s tan bul lu nun en ya k�n
al ter na tif din len me me kân la r�n dan… Ken tin
için de, ula �� m� ko lay bu plaj la r� ter cih eden ler,
k� sa sü re li de ol sa de niz ha va s� al m�� olu yor,
ken di le ri ni �eh rin ke� me ke �in den uzak la� t� r�p
ta til ha va s� na gi re bi li yor. 

�s tan bul Bü yük�e hir Be le di ye si ta ra f�n -
dan de niz su yu te miz lik ora n� öl çüm le rin den
bu yaz da te miz ç� kan Cad de bos tan Sa hil
plaj la r� 15 Ha zi ran ta ri hin de hiz me te aç�l d�.
Her haf ta te miz lik öl çü mü ya p� lan plaj la ra
özel lik le haf ta son la r� ol duk ça yo �un bir il gi
var.

Üc ret siz ola rak aç� lan bu plaj lar dan Cad de -
bos tan Pla j� 1 �s tan bul Bü yük �e hir Be le di -
ye si ta ra f�n dan 2010 y� l�n da a�� r�
yo �un luk ne de niy le üc ret li ha le
ge ti ril di. Cad de bos tan 2 ve 3
plaj la r� ise ha len üc ret siz ola rak
hiz met ve ri yor. Nor mal gi ri �in
10 TL, ö� ren ci ye in di rim li gi ri -
�in ise 6 TL ol du �u Cad de bos tan
Pla j� 1 di �er iki pla ja gö re da ha az
ka la ba l�k olu yor. Di �er iki plaj da
ise özel lik le haf ta son la r� yer bul -
mak ol duk ça zor.

� OKUR LAR �� KÂ YET Ç�
Ga ze te mi zi ara yan okur lar sa,

halk pla j� n�n üc ret li ol ma s�n dan �i kâ -
yet çi. Es ki den sa de ce �em si ye ve �ez -
long üc re ti al�n d� �� n� söy le yen okur la r� m�z, son
3 y�l d�r gi ri �in 10 TL ol ma s� n�n ka la ba l�k ai le le -
ri hay li zor la d� �� n� be lir ti yor. Cad de bos tan sa ki -

ni olan ve ga ze te mi ze te le fon la ula �an okur la r� -
m�z “Tek ki �i bel ki gün lük 10 TL ver mek te zor -

lan ma ya bi lir ama 4 ki �i lik bir ai le nin s�rf
gi ri� için 40 TL ver me si ger çek ten ka -
bul edi le bi lir bir �ey de �il. �n san lar bu
plaj lar dan ye te rin de ya rar la na m� yor”
di yor.

Öte yan dan plaj lar da çöp ku tu la r� -
n�n dü zen li top lan ma ma s� ve pla j�n
kir li li �i de bir di �er �i kâ yet ko nu su.
Cad de bos tan sa kin le ri ve �s tan -
bul’un dört bir ya n�n dan plaj la ra
ge len yurt ta� lar da ha iyi bir hiz met
bek le dik le ri ni be lir ti yor. 

� ULA �IM KO LAY
Plaj la ra �s tan bul’un her ye rin -

den ko lay ca ula� mak müm kün...
Ka d� köy is ke le sin den ya r�m sa at yü rü me me sa -
fe sin de olan plaj la ra; Ka d� köy-Pen dik, Ka d� köy-
Bos tan c� oto büs le ri ve sa r� dol mu� lar ile Cad de -
bos tan du ra ��n da ine rek de ula �� la bi li yor.

Ad res: Hasanpa�a Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No: 2 Kad�köy Belediyesi 4. kat B blok

Tel: (0216) 348 70 60 - 336 61 33
Faks: (0216) 345 82 02    

E-posta: gazetekadikoy@gmail.com
Web:www.gazetekadikoy.com.tr
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Ramazan ayını ya�adı�ımız bugünlerde Kadıköy’ün plajlarına ilgi biraz
azalsa da haftasonları yo�unluk devam ediyor. Caddebostan ve Suadiye
plajları, �stanbul’un sıcaklarına alternatif olurken giri�in ücretli olması ve

temizli�in iyi yapılmaması zaman zaman �ikâyet konusu oluyor. 

ÇEVRE ve �ehircilik Bakanl���’n�n
�stanbul’un deniz k�y�lar�ndaki 106

noktada yapt��� incelemede 25 noktan�n
denize girmeye elveri�li olmad���

belirlendi. Bakanl�k buralarda denize
girilmemesi konusunda uyard�. Bakanl���n
aç�klamas�na göre, “yüzme ve rekreasyon

amaçl� kullan�lan sularda, �stanbul
genelinde 106 ayr� noktadan al�nan
numunelerde toplam kaliform, fekal

kaliform ve fekal streptok olmak üzere üç
farkl� kategoride inceleme yap�ld�.”

Çatalca’dan Riva’ya yüzmeye elveri�li
olmad��� belirlenen noktalar �unlar:

� Bak�rköy Florya Güne� Plaj�
yak�nlar�ndaki Ye�ilköy Çiroz Kumsal�.

� Beykoz Riva ve Poyraz Plajlar�
yak�nlar�ndaki International Hospital önü.
� Riva Plaj� yak�n�ndaki Riva Deresi ve

Poyrazköy Bal�kç� Bar�na�� önü.
� Beyo�lu’nda Hal�c�o�lu Park� önü.

� Büyükçekmece Halk Plaj�.
� Çocuk Sahili yak�nlar�ndaki Serinp�nar

ve Kemer Dere ç�k��lar�.
� Celaliye Deresi önü.

� Çatalca’da Bink�l�ç Çilingöz Plaj�
yak�nlar�nda Bink�l�ç Çilingöz Deresi önü.

� Kad�köy Fenerbahçe Plaj�.
� Küçükçekmece Menek�e Plaj� iskele
önü ve Sahil Park� önü yak�nlar�ndaki

Menek�e plaj�.
� Küçükçekmece gölü ba�lant� 

kanal� önü.
� Sar�yer Demirciköy Uzunya ve
Gümü�dere Plajlar� yak�nlar�ndaki

Demirciköy ve Gümü�dere Köyü Dereleri.
� Silivri Çatalca Beldesi K�nal� Deresi

Mevki önü.
� Kumluk mevkiindeki Kar�lar Deresi önü.

� Selimpa�a mevkiinde Selimpa�a
Kavakl� Deresi önü.

� �ile A�va ve Ayazma Halk Plajlar�
mevkiinde Göksu Deresi ve Kumbaba

Dereleri.
� �ile Sahilköy, Ayazma ve Kabakoz

mevkilerinde Karakiraz Deresi.
� K�zlar Hamam� �ehir Kanalizasyonu.

� Kabakoz Deresi.

�STANBUL’UN SICAKLARINDA
KADIKÖY’ÜN PLAJLARI…

‘İSTANBUL’DA 25 NOKTA DENİZE GİRMEYE UYGUN DEĞİL’

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

Tel.: 0216 - 415 67 61
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