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İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 542 50 00
/ 1288 

�� Haberi 13. Sayfada

GEÇTi�iMiZ ay bisikletiyle yolda
giderken hayat�n� kaybeden ODTÜ

ö�rencisi Meril’i anmak hem de trafikte
bisikletin de en az araçlar kadar haklar�
oldu�unu hat�rlatmak için Kad�köy’de

pedal çeviren bisikletseverler,
4 A�ustos Pazar günü de bisiklet

yoluna sahip ç�kmak için toplan�yorlar. 
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 L
E TAK, Fenerbahçe

Parkı’nın tasarım
ve uygulama

ilkelerini
Kadıköylüler

ve tasarımcılarla
birlikte

tartı�maya
açıyor. � 4’te

HAYDARPA�A Garı’nın tecrit
edilmesine kar�ı her Per�embe

Gar’da bulu�an Haydarpa�a
Dayanı�ması’na bu hafta, Yo�urtçu

Forumu ve Yelde�irmeni
Dayanı�ması destek verdi. Hamile
kadınların da Bo�a’dan yürüyü�e

katıldı�ı eylemde, çekilen halayların
ardından tango yapıldı. � 9’da

KADIKÖY Belediyesi’nin geleneksel Tiyatro Festivali, bu yıl
17 A�ustos-4 Eylül tarihleri arasında yapılıyor. 11. Kadıköy

Belediyesi Tiyatro Festivali’nde tüm
oyunlar, Selamiçe�me Özgürlük
Parkı’nda sahnelenecek. Festival
sayesinde Kadıköylüler bu yıl da
pek çok oyunu ücretsiz olarak

izleme imkanı bulacak.
� Program 14. Sayfamızda

Kadıköy’de tiyatro keyfi başlıyor!‘Fenerbahçe Parkı’nı birlikte tasarlıyoruz’ Haydarpaşa’da halay üstü tango!

�� Haberi 11. Sayfada

Tarihi Çar�ı
esnafı

düzenledi�i iftarda
Kadıköylüleri
bulu�turdu.

Katılımın
beklenenden yüksek

oldu�u iftar
yeme�indeki manevi

ortam görülmeye
de�erdi. �eker

tadında geçen bir
Ramazan ak�amı
güzel temennilerle

sona erdi.

KADIKÖY’DE
‘Bisikletliye Saygı’
EYLEMi

�� Haberi 8. Sayfada

Antikacılar Sokağı’nda
özel bir iftar
Antikacılar Sokağı’nda
özel bir iftar
Antikacılar Sokağı’nda
özel bir iftar
Antikacılar Sokağı’nda
özel bir iftar
Antikacılar Sokağı’nda
özel bir iftar
Antikacılar Sokağı’nda
özel bir iftar

SEVGiLi Kadıköylüler, bir
Ramazan Bayramı’nı daha

kutluyoruz. Bayramlar,
kar�ılıklı ho�görü ve
saygının öne çıktı�ı,

toplumu kayna�tıran,
saygı ve sevgi temelinde
birle�tiren önemli ortak

günlerimizdir. Ya�adı�ımız
son aylarda bu duygulara
gerçekten çok ihtiyacımız

var. Daha ça�da�,
demokrasi ve hukukun

üstün oldu�u bir Türkiye’de,
sevdiklerimizle güzel

bayramları birlikte ya�amak
dile�iyle tüm halkımızın

bayramını kutluyor, hayırlı
bayramlar diliyorum.

Selami ÖZTÜRK
(Kadıköy Belediye Ba�kanı)

Bayram�n�z
kutlu olsun!
Bayram�n�z
kutlu olsun!
Bayram�n�z
kutlu olsun!
Bayram�n�z
kutlu olsun!
Bayram�n�z
kutlu olsun!
Bayram�n�z
kutlu olsun!

KADIKOY’UN iSTASYONLARI KADIKOY’UN iSTASYONLARI KADIKOY’UN iSTASYONLARI KADIKOY’UN iSTASYONLARI KADIKOY’UN iSTASYONLARI KADIKOY’UN iSTASYONLARI 
SAHiPSiZ DEGiL!SAHiPSiZ DEGiL!SAHiPSiZ DEGiL!SAHiPSiZ DEGiL!SAHiPSiZ DEGiL!SAHiPSiZ DEGiL!

Haydarpa�a-Gebze banliyö
hatt�n�n kald�r�lmas�yla sadece

tarihi Haydarpa�a Gar� de�il, onu
Anadolu’ya ba�layan tamamlay�c�

unsurlar� tarihi istasyonlar da büyük
bir sessizli�e gömüldü, k�sa bir süre
içindeyse �antiyeye dönecek. Tescilli

kültür varl�klar� olan Haydarpa�a-
Bostanc� aras�ndaki 6 tarihi

istasyonun y�k�lmas� söz konusu
de�il ancak modern istasyonlar�n
yap�lacak olmas�, bu istasyonlar�n

ne �ekilde kullan�laca�� sorusunu bir
kez daha gündeme getirdi. Daha

önce bu 6 istasyonu kiralama ve bir
kültür hatt� olu�turma talebinde

bulunan ancak olumsuz yan�t alan
Kad�köy Belediyesi ise y�lmad�, bir

kez daha ba�vuruda bulundu.

Gazete Kadıköy 
olarak tüm okurlarımızın 
Ramazan Bayramıʼnı en

içten dileklerimizle 
kutluyoruz.

Bayram 
nedeniyle 
bir haftalık

aranın 
ardından 

16 Ağustosʼta 
buluşmak

dileğiyle...

Antikacılar Sokağı’nda
özel bir iftar
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İlanlarınız için Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 

Altıyol 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
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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(YUZME 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 

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

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

YAZ’A 
MERHABA
TURLARIMIZ …

� 02 A�USTOS CUMA BURSA VE CAM�LER TURU 
� 17 AGUSTOS CUMARTES� RUMEL� FENER� KÖYÜ-GAR�PÇE
� 23 A�USTOS CUMA SAKARYA-�EREF�YE KÖYÜ
� 31 A�USTOS CUMARTES� ��LE-A�VA (YÜZME TURU )

 ● Semra ÇELEB�

Yo �urt çu Par k� fo ru mu nun ma hal le le re
ya y� la rak ge ni� le me siy le Ka d� köy’ün
bir çok böl ge sin de ma hal le mec lis le ri ku-

 rul du, da ya n�� ma ör güt len di. H�z la ha re ke te ge -
çen ma hal le le rin ba ��n da Yel de �ir me ni ge li yor.
Ön ce ki haf ta ya p� lan ilk top lan t� da al� nan ka rar -
la, 29 Tem muz Pa zar te si ak �a m� Ke mal Ata türk
Li se si’nin kar �� s�n da ki oto park ta yer -
yü zü if ta r� ku rul du. Bir haf ta l�k ça l�� -
may la el ilan la r� ç� ka r�l d�, da �� t�l d�,
sos yal med ya da et kin lik olu� tu ru la rak
ma hal le li if ta ra ça� r�l d�. “Kom �u nu da
al gel” ba� l�k l� bil di ri le ri apart man la -
r�n da gö ren ma hal le li, bu ça� r� ya du-
 yar s�z kal ma d�. �f tar saa ti ön ce si
oto park ci va r�n da bir ara ya ge len yak-
 la ��k 250 ki �i, ev le rin de ha z�r la d�k la r�
yi ye cek ve içe cek le ri hep bir lik te yer
sof ra s� na yer le� tir di. Oto par ka s�� ma -
yan grup �s ke le So kak bo yun ca da yer -
yü zü sof ra s� n� kur du. �f ta r�n
aç�l ma s� n�n ar d�n dan ya k�n ev ler de otu ran la r�n
ge tir di �i çay la r�n e� li �in de fo ru ma ge çil di. 

Fo rum da ilk sö zü Hay dar pa �a Da ya n�� ma -

s�’ndan Tu gay Kar tal al d�. Kar tal, Hay dar pa �a
Port pro je si nin Yel de �ir me ni ma hal le si ni de
olum suz et ki le ye ce �i ni be lir te rek, ma hal le li nin

Hay dar pa �a’ya sa hip ç�k ma s� n� is te di. Ken di si -
nin de ma hal le li ol du �u nu söy le yen Kar tal, Yel -
de �ir me ni Da ya n�� ma s�’n�n ön ce ki haf ta
Per �em be bu lu� ma s� na ver di �i des te �e de te �ek -
kür et ti. Da ha son ra Ka d� köy Be le di ye si Yel de -
�ir me ni Can lan d�r ma Pro je si ÇE KÜL Vak f�
tem sil ci si Alp Ar� soy ise pro jey le il gi li çe �it li
bil gi len dir me ler de bu lun du. Oto par k�n ya n�n da -
ki ala n�n ço cuk par k� ya p�l mak üze re Be le di ye

ta ra f�n dan al�n d� �� n� ve ça l�� ma la r�n
ba� la d� �� n� be lir ten Ar� soy, ma hal le li -
nin is tek le ri do� rul tu sun da fark l� pro-
 je le rin de ha ya ta ge çi ri le bi le ce �i ni
söy le di. Ma hal le sa kin le ri de söz ala -
rak, so run lar dan bah set ti. Baz is tas -
yon la r� n�n faz la l� ��, çöp
kon tey ner le ri nin az l� ��, ta ri hi bi na la -
r�n ye te rin ce ko run ma d� �� ele� ti ri le ri
öne ç�k t�. Ko nu� ma la r� na ar d�n dan çe -
�it li ka rar lar al�n d�. Bu na gö re 5 A�us-
 tos Pa zar te si ak �a m� 17.30’da
Dayan��ma Pa za r� ku ru la cak, ar d�n dan
fo ru ma ge çi le cek, du var ga ze te le ri ha -
z�r la n�p ma hal le nin du var la r� na ya p�� -

t� r� la cak ve her Per �em be günü Hay dar pa �a
Ga r�’na yü rü yü� ya p� la cak. 

�lk toplantısını geçen hafta yapan
Yelde�irmeni Dayanı�ması’nın
kararlarından biri olan ‘mahalle

iftarı’ 29 Temmuz Pazartesi
ak�amı gerçekle�ti. Yakla�ık 250
ki�inin katıldı�ı iftarın ardından

mahallenin sorunları konu�uldu. 

KALEV (Kad�köy Anadolu Lisesi E�itim
Vakf�), International Mediterranean

Academy i�birli�iyle; Fethiye’de 33 bin
metrekareye yay�lm��, orman içindeki
kampüste her ya� ve seviye için hem
tatil hem de �ngilizce e�itimi olana��
sunuyor. 18 A�ustos 2013-01 Eylül
2013 tarihleri için kay�tlar ba�lad�.

Kursun Fethiye’de olmas�n�n nedeni, IM
Academy’in, 7 binden fazla �ngilizin

ya�ad���, “Türkiye’deki Küçük �ngiltere”
olarak nitelendirilen bu beldede yer

almas�. Böylece ö�renciler bu ailelerin
yan�nda konaklayarak ya da haftada

10 saat �ngiliz ailelerin kat�l�m�yla
düzenlenen “Coffee & Conversation

Club”da �ngilizcelerini geli�tirme
f�rsat� buluyorlar.

KALEV’den hem tatil
hem İngilizce teklifi...
KALEV’den hem tatil

hem İngilizce teklifi...
KALEV’den hem tatil

hem İngilizce teklifi...
KALEV’den hem tatil

hem İngilizce teklifi...
KALEV’den hem tatil

hem İngilizce teklifi...
KALEV’den hem tatil

hem İngilizce teklifi...

KIZILAY’DAN KİRALIK
GAYRİMENKULLER

� Caferağa Mah. Güneşlibahçe sok.
Orko Apt. A Blok-No: 46 D: 7 /

Kadıköy
� Kuşdili Cad. Murat Apt.

No: 32- D: 3
� Serasker Cad. No: 23/3 (Depo)

adreslerinde bulunan gayrimenkullerimiz,
yazılı teklif almak suretiyle kiraya

verilecektir. İlgilenenlerin aşağıdaki
adrese bizzat yazılı olarak teklif

vermeleri gerekmektedir.
Saygıyla duyurulur….

TÜRK KIZILAY
KADIKÖY

ŞUBE BAŞKANLIĞI
Adres: Rıhtım Cad. Misak-ı Milli Sok.

No: 2 / Kadıköy
Tel.: (0216) 3360566

Ka d� köy’ün de pi lot böl ge se çil di �i
�ç Gü ven lik Sek tö rü nün Si vil Gö -
ze ti mi nin Ge li� ti ril me si Pro je si sü -

rü yor. Ga ze te Ka d� köy’ün de yer al d� ��,
muh tar lar, ba ro tem sil ci le ri, sa� l�k grup
ba� kan l� ��, be le di ye ve üni ver si te tem sil -
ci le ri nin ol du �u Ka d� köy Ye rel Gü ven lik
Ko mis yo nu üye le ri, geç ti �i miz haf ta, pro-
 jey le il gi li ge li nen son nok ta y�, pro je ye
tek nik des tek sa� la yan BM Kal k�n ma Pro-
g ra m� pro je e-ki biy le pay la� t� lar.  

Top lan t� da, pro je yi yü rü ten ku rum la -
r�n tem sil ci le ri, ça l�� ma la r� n� ve tec rü be le -
ri ni an lat t� lar, pro je nin gel di �i son nok ta y�
de �er len dir di ler, gö rü� ve dü �ün ce le ri ni
ilet ti ler, da ha ne ler ya p� la bi le ce �i ko nu -
sun da ki fi kir le ri ni di le ge tir di ler. Top lan -
t� da söz alan Ka d� köy Be le di ye si Ba� kan
Yar d�m c� s� Sü rey ya En sa ri, pro je kap sa -
m�n da önem li ad�m lar at�l d� �� n� be lir te rek,
Ka d� köy Be le di ye si ile Ka d� köy Em ni yet
Mü dür lü �ü’nün i� bir li �i nin her ko nu da ol -
du �u gi bi bu pro je de de en üst dü zey de ol -
du �u nu vur gu la d�. Suç ora n� n�n da ha az
ol du �u bir Ka d� köy için gü ven lik ka me ra -
la r� n�n sa y� s� n�n art t� r�l ma s� n�n önem li ol -
du �u nu söz le ri ne ek le yen En sa ri, “Bu
so ru nu a� mak için kent sel dö nü �üm kap-
 sa m�n da bi na la r� n� ye ni le yen le re, ‘Mün fe -
rit de �il, ada ba z�n da plan l� ya p� la� ma ya
git me le ri’ ko nu sun da öne ri de bu lu nu yo -
ruz. Bu sa ye de da ha gü ven li yer le �im yer-
 le ri in �a edil me si müm kün ola cak t�r” de di.
Top lan t� da, Ka d� köy'de h�r s�z l�k olay la r� -
n�n �s tan bul or ta la ma s� n�n al t� na in di �i

vur gu lan d�, an cak Fi kir te pe’de kent sel dö -
nü �üm ne de niy le bo �a lan bi na lar da ba r�n -
ma ya ba� la yan ev siz le rin sa y� s� n�n
art ma s� n�n ya rat t� �� gü ven lik so run la r� na
dik kat çe ki le rek, bu ko nu da al� na bi le cek
ön lem ler ko nu �ul du. 

� PRO JE NE Y� AMAÇ LI YOR?
�ç Gü ven lik Sek tö rü nün Si vil Gö ze ti -

mi nin Ge li� ti ril me si Pro je si,  Av ru pa Ko -
mis yo nu ta ra f�n dan fi nan se edi lip,  �çi� le ri
Ba kan l� �� ta ra f�n dan Bir le� mi� Mil let ler
Kal k�n ma Prog ra m� n�n tek nik des te �i ile
yü rü tü lü yor. Bu pro je, si vil top lum ör güt -
le ri ve va tan da� lar la i� bir li �i ha lin de ha y-
a ta ge çi ri li yor. 

Muh tar lar, ba ro tem sil ci le ri, sa� l�k grup
ba� kan l� ��, be le di ye, üni ver si te, si vil top -
lum ör güt le ri ve ye rel med ya tem sil ci le ri -
nin ol du �u bir ya p�. Amaç, ha li ha z�r da var
olan si vil gö ze tim me ka niz ma la r� n�n ge li� -
ti ril me si. Pro je ile gü ven lik ve top lum em-
 ni ye ti nin in san odak l� ol du �u, si vil
top lu mun da i� bir li �i ile �ef faf bir gü ven lik
sek tö rü yön te mi ne ge çil me si, asa yi� ve hu -
zu run üst dü ze ye ç� ka r�l ma s�, �çi� le ri Ba -
kan l� �� ile va li ve kay ma kam la r�n iç
gü ven lik bi rim le ri üze rin de ki de ne tim yet -
ki le ri nin i� lev sel ha le ge ti ril me si, va tan -
da� lar ve si vil top lu mun iç gü ven lik
bi rim le ri ile ili� ki le ri nin ku rum sal la� t� r� la -
rak iç gü ven lik hiz met ka li te si nin art t� r�l -
ma s� ve va tan da� mem nu ni ye tin ar t� r�l ma s�
he def le ni yor.  Bir di �er amaç da Tür ki -
ye'nin Av ru pa Bir li �i'ne ka t� l�m sü re ci ne
des tek ver mek...

Ye rel Gü ven lik Ko mis yo nu
top lan tı la rı sü rü yor

Komşularıyla mahalle
iftarında buluştular!

Komşularıyla mahalle
iftarında buluştular!

Komşularıyla mahalle
iftarında buluştular!

Komşularıyla mahalle
iftarında buluştular!

Komşularıyla mahalle
iftarında buluştular!

Komşularıyla mahalle
iftarında buluştular!
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Ta sa r�m Atöl ye si Ka d� köy (TAK),
Fe ner bah çe Par k� için ye ni bir pey -
zaj ta sa r�m pro je si  ve reh be ri ha z�r -

lamak için “Fe ner bah çe Par k�’n� Bir lik te
Ta sar l� yo ruz” slo ga n�y la ta sa r�m c� la ra
ça� r� ya p� yor. 

Amaç, Ka d� köy’ün tüm park ve aç�k
alan la r� için pey zaj ta sa r�m il ke le ri nin ka -
t� l�m c� bir or tam da tar t� ��l ma s� ve pro je le -
rin uy gu la ma ya ge çi ril me si.

Do �al S�T ala n� ni te li �in de ki Fe ner -
bah çe Par k� için te mel ta sa r�m il ke si; do -
�al ve ta rih sel ni te li �e uy gun ta sa r�m lar
ger çek le� ti ril me si. Bu amaç la bi ra ra ya ge -
len ta sa r�m c� lar, 25 Tem muz Per �em be
gü nü Fe ner bah çe Par k�’nda Ka d� köy Be -
le di ye si Plan Pro je Mü dür lü �ü ile bi ra ra ya

gel di ler. Par k�n ge zil me si s� ra s�n da ta sa -
r�m c� lar ye rin de göz lem ya pa rak so run la -
r�n ve ola s� çö züm le rin üze rin de tar t�� t� lar.

Fe ner bah çe Par k�’n�n ta sar lan ma s� sü -
re cin de, hal k�n bek len ti le ri nin ka t� l�m c�
or tam lar da dik ka te al�n ma s� ama c�y la, Ka -
d� köy Be le di ye si ve Fe ner bah çe Par k� Gö -

nül lü Evi ara c� l� ��y la kul la n� c� an ket le ri
ya p� l� yor. 

Siz ler de an ket le re ka t� la rak gö rü� le ri -
ni zi bil di re bi lir si niz: https://ta ka di -
koy.type form.com/to/oRX kiL Sü re ce
ka t�l mak için in fo@ka di koy ta sa rim.org
ad re si ne ma il ata bi lir si niz. Ay r�n t� l� bil gi
ve do kü man lar için: http://www.ka di -
koy ta sa rim.org/fe ner bah ce-par ki-ta sa -
rim-ca lis ta yi/
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Dün ya n�n en bü yük si vil top lum ku ru -
lu� la r�n dan olan Genç Li der ler ve Gi -
ri �im ci ler (Ju ni or Cham ber In ter na ti -

onal – JCI) Der ne �i bün ye sin de, 2009 y� l�n -
dan be ri Ka d� köy’de fa ali yet le ri ni sür dü ren
JCI Ka d� köy �u be si, 4. Ola �an Ge nel Ku ru -
lu’nu ger çek le� tir di.  

28 Ha zi ran’da Koz ya ta �� Kül tür Mer ke -
zi’nde ya p� lan top lan t� ya, �u be üye ve aday
üye le ri nin ya n� s� ra di �er JCI �u be le rin den
Üye ler ve Se na tör le ri, JCI Tür ki ye Se na to
Ba� ka n� Öz gür So la ko� lu ve JCI Tür ki ye
Yö ne ti mi Ba� kan Yar d�m c� la r�n dan Se lim
Ta ner de ka t�l d�. Top lan t� da,  2012 y� l� fa ali -
yet ra po ru; ay n� y� l�n dö nem Ba� ka n� Ba r� -
�öz gür K�� lak ta ra f�n dan su nul du ve ge nel
ku rul ta ra f�n dan oy bir li �i ile ib ra edil di. Ge -
nel ku rul gün de mi kap sa m�n da 2013 y� l� ara
fa ali yet ra po ru dö nem ba� ka n� Ni han Al t�n -
do �an ta ra f�n dan üye ler le pay la ��l d�. 2014
y� l�n da gö rev ala cak Yö ne tim ve De net le me
Ku rul la r� se çi mi son ra s�n da; JCI Ka d� köy
�u be si 2014 y� l� Ba� kan l� �� na �h san Ör ne kal
se çil di. �h san Ör ne kal Ba� kan l� ��n da ki JCI
Ka d� köy �u be si 2014 Yö ne tim Ku ru lu Üye -
le ri; Cey da Ke çe li, Em re Ça l� ��r, Fa tih �en -
gül, Hi lal Te miz, �a fak Di rik ve Ula� De niz
Öz den ola rak be lir len di. 

Ge nel ku rul da söz alan 2013 y� l� ba� ka n�

Ni han Al t�n do �an, “�u be miz 2013 y� l�n da
ya p� s� n� kuv vet len di re cek fa ali yet ler de bu -
lun mu�, çe �it li ku rum lar la i� bir li �i yap mak
için güç lü ad�m lar at t�. Gi ri �im ci li �i des tek -
le yen, bi rey le rin li der lik va s�f la r� n�n kuv vet -
len me si ne f�r sat sa� la yan ye ni pro je fi kir le ri
üze ri ne ça l� ��l mak ta d�r. Bu y�l Ey lül ay�n da

ger çek le �e cek, JCI Ka d� köy �u be si ola rak
or ga ni zas yo nu na ev sa hip li �i yap t� �� m�z JCI
Ya ra t� c� Genç Gi ri �im ci Ya r�� ma s� (CYE A)
için ça l�� ma la r� m�z tüm h� z�y la sü rü yor.  Li -
der lik de ne yim le ri ne ye ni le ri ni ek le ye cek ve
top lu ma po zi tif de �er kat mak için ça l�� ma la -
r� na de vam ede cek oy bir li �i ile se çi len 2014

yö ne tim ku ru lu muz ha y�r l� ol sun” de di. 
� DÜN YA NIN 3. STK’SI

Ju ni or Cham ber In ter na ti onal (JCI), 115
ül ke ye ya y� lan ve 200.000’i a� k�n üye ye sa -
hip, dün ya n�n en bü yük 3. si vil top lum ör gü -
tü olan JCI, kü re sel le �en dün ya da, ev ren sel -
li �i be nim se yen ve dün ya ba r� �� n� des tek le -
yen bir olu �um. Üye le ri nin li der lik va s�f la r� -
n� ge li� ti re rek ya �a d�k la r� top lum da po zi tif
de �i �i me kat k� da bu lun ma la r� n� he def le yen
ör güt, Tür ki ye’de 1988’de  ku rul du. JCI Ka -
d� köy, fa ali yet le ri ne 2009’da ba� la d�, lo kal
baz l� bir çok pro je yi ha ya ta ge çir di. �u be ça -
l�� ma la r� n� �s tan bul Ana do lu ya ka s� odak l�
sür dü rü yor. �lk y� l�n da Av ru pa’n�n en iyi
üye ge li �im ödü lü nü ka za nan �u be bu y�l JCI
Tür ki ye ad� na or ga ni zas yo nu na ev sa hip li �i
ya pa ca �� Ya ra t� c� Genç Gi ri �im ci ya r�� ma s�
fi na list le rin den se çi len bir ada y�, Glo bal Gi -
ri �im ci lik Haf ta s�’n�n pay da� la r�n dan olan
Da ni mar ka’da dü zen le ne cek olan Cre ati ve
Bu si ness Cup ya r�� ma s� na gön de re cek. JCI
Ka d� köy,  genç eki bi ile top lum sal, ulus la ra -
ra s�, i� dün ya s� ve bi rey sel ge li �im gi bi f�r sat
alan la r�n da pro je ler üre te rek, uy gu la ma ya
ko yu yor, tüm Ka d� köy’de ya y�l m�� gö nül lü
des tek çi le ri ara c� l� ��y la bi rey le ri  ya �a d� ��
top lu ma ve ken di ne kar �� bi linç len dir me
mis yo nu nu sür dü rü yor.

Genç liderlerin Kadıköy kurulu

YENİ VAPURLAR
GELİYOR

�STANBUL Büyük�ehir Belediyesi
�ehir Hatları, filosunu geni�letiyor.

2014 yılında yolcu güvenli�i artırılmı�,
engellilerin daha rahat

kullanabilece�i ve tasarımları daha
modern vapurlar için önümüzdeki

günlerde ihaleye çıkarak alımı
yapacak. Belediye ihaleyle, her iki

yöne de hareket edebilen ve
manevra için süre kaybının

ya�anmadı�ı yerden tavana kadar
camla kaplanmı�, 700 ki�i kapasiteli

gemiler almayı planlıyor. Yüksek
manevra kabiliyetli, hızlı, konforlu ve
iki yönlü hareket kabiliyetine sahip

olacak yeni gemiler, mevcut
yana�ma manevrasından farklı

olarak önden ve arkadan çift yönlü
yana�abilecek. Yeni gemiler �ehir
Hatları mevcut tarifesinde yer alan

idari liman seferlerinin yapıldı�ı tüm
hatlarda kullanılacak ve ilk etapta 4

yolcu gemisi projelendirilerek yapımı
süratle gerçekle�tirilecek. 2014

yılında hizmete alınması planlanan
yeni gemilerin boyu 42, eni 10 metre
olacak. Özellikle güvenlik, manevra,

konfor ve emniyetli seyahat ile
donatılacak gemilerin en önemli

özelli�i ise engelli yolcuların
kullanımına göre dizayn edilmesi.

Yeni gemiler 12 deniz mili hız
yapabilecek.

HALKEVLER�’nin ücretsiz ve sponsorsuz
düzenledi�i, çocuklar�n gönüllü e�itmenlerin
katk�s�yla e�itimle, bilimle, sanatla bulu�tu�u

Yaz Okullar� bu hafta parklarda ve
meydanlarda olacak.  Bu y�l alt�nc�s�

düzenlenen Halkevleri Yaz Okullar�’na, yaz
aylar�nda önlerine “paral� yaz okullar�” ya da
“kuran kurslar�na” kat�lmak d���nda seçenek
sunulmayan yoksul mahallelerdeki çocuklar
kat�l�yor. 31 May�s’ta ba�layan ve tüm ülkeye

yay�lan Gezi Park� direni�i ile ortaya ç�kan
dayan��ma, üretkenlik ve payla��m bu y�l

Halkevi yaz okulunda da kendini gösterdi.
Yüzlerce gönüllü e�itmenle yap�lan çal��ma
bu y�l daha güçlü, daha yarat�c� ve de�i�tirici

oldu. Çocuklar “sorgulamay�, dü�ünmeyi,
bilimin ve sanat�n ayd�nl���n�” ö�rendi.

E�lenceli matematikten, tarihe, müzikten,
halkoyunu ve danslara, yarat�c� i�ler
atölyelerinden foto�raf ve sinema

çal��malar�na kadar onlarca ba�l�kta yap�lan
çal��malarla, do�a ve kültür gezileriyle yaz

okullar�nda çocuklar hem e�lendi hem
ö�rendi. Yaz okullar� kapsam�nda bu hafta
Bak�rköy, Kad�köy ve Be�ikta�’ta gönüllü

e�itmenlerin katk�s�yla etkinlikler
gerçekle�tirilecek. Bu etkinliklere tüm

çocuklar davetli. 
� Bakırköy Özgürlük Meydanı: 3 A�ustos

Cumartesi/Saat:16.00
� Kadıköy Yo�urtçu Parkı: 4 A�ustos

Pazar/Saat:15.00
� Be�ikta� Çar�ı: 4 A�ustos

Pazar/Saat:15.00

Hızlı yeni vapurlarla, Kadıköylüler
kar�ı yakaya daha hızlı gidebilecek.

BiR ‘ÇAPULCU’
DÜĞÜNÜ DE

KADIKÖY’DEN!

GEZ� Parkı protestoları sırasında
tanı�an ve Taksim Gezi Parkı’nda

evlenmek isteyen çiftin dü�ününün
polis tarafından engellenmesinin
ardından ikinci ‘çapulcu’ dü�ünü

Kadıköy’de gerçekle�ti. Bu kez seçilen
yer Haydarpa�a Garı’ydı. Haydarpa�a

Garı’nda gerçekle�en ”çapulcu
dü�ünü”nde evlenen Do�a Güney

ve Celal Karabulut çifti birlikte
ya�ama ilk adımı attılar. 

“Geldik, Direndik, Evlendik”
pankartının açıldı�ı dü�ünde,

Haydarpa�a Garı’nın özelle�tirilmesinin
yanı sıra �stanbul’daki tüm tarihsel,

kültürel, toplumsal alanların rant için
ya�malanması da protesto edildi.

Nikâhın ardından mutlu çift dü�üne
katılan dostlarıyla bo�azda bir tekne
turuna çıktı. Protesto, tekne turuyla

Bo�az’a ta�ındı. Damat Celal
Karabulut, ”Direne direne

Haydarpa�a’yı da kurtaraca�ız” dedi.
Kaynak: odatv.com

‘FENERBAHÇE PARKI ’NI
BiRLiKTE TASARLIYORUZ’

TAK, Fenerbahçe Parkı’nın tasarım ve uygulama ilkelerini
Kadıköylüler ve tasarımcılarla birlikte tartı�maya açıyor. 

Genç Liderler ve Giri�imciler (JCI) Derne�i Kadıköy �ubesi’nin
2014 yılı ba�kanlı�ına �hsan Örnekal seçildi.

HALKEVLERi’NDEN PARKLARDA YAZ OKULLARI
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● Gökçe UYGUN

Ba� l�k ta ki so ru dan yo la ç�k t� lar,
www.nex tis tan bul.org ad l� bir
si te kur du lar. Si te nin aç�l ma s�,

“3-5 a�a c�” hal ka ra� men kes mek is -
te yen le re kar �� ç� kan la r�n ha re ke ti
Ge zi di re ni �in ol du �u gün le re denk
ge li yor. �s tan bul’a da ir al� na cak ka -
rar lar da söz sa hi bi ol ma s� ge rekn is -
tan bul lu la ra, fi kir le ri ni be yan et me
im ka n� su nan si te as l�n da Al man ya
kö ken li. Ham burg’ta (www.next -
ham burg.de) ba� la t� lan, ar d�n dan Al -
man ya'n�n bir çok �eh rin de ve Bel -
grad gi bi Av ru pa kent le rin de de uy -
gu la nan yön te min �s tan bul aya �� da
bu si te. Amaç; �s tan bul’da ki ki �i le rin
�e hir de ki yer ler hak k�n da fi kir le ri ni
top la ya rak, �eh rin f�r sat ve zor luk la -
r� n� or ta ya ç� kar mak... 

Sis tem ken di ni �öy le an la t� yor; 
Farz edin ki; �s tan bul’da di le di �i -

niz ye ri ko ru ma ya da bir ba� ka ye ri
de �i� tir me �an s� n�z var. Ne re si ko -

run ma l� ya da de �i� ti ril me li dir? Siz -
ce, �s tan bul’un giz li kal m��, ge le cek
viz yon la r� ne ler dir? �� te bu ra da, �s -
tan bul’un Ko ru ma&De �i �im Ha ri ta -
s�’n� be ra ber olu� tu ra ca ��z. Bu ha ri ta
hem �e hir sel ve ri kay na �� ola cak,
hem de kent sel ge li �i mi te tik le ye cek.
Nex tis tan bul bir de ney ve ge lin bu
de ne ye ka t� la rak, mu az zam f�r sat ve
zor luk la r� olan bu met ro po lün, ge le -
cek ih ti mal le ri ha ri ta s� n� be ra ber ç� -
ka ra l�m.

� �S TAN BUL’A DA �R
2 ÖR NEK �S TEK

Web si te sin de  ha ri ta üze ri ne “ko -

run mak” ve ya “de �i� ti ril mek” is te -
nen nok ta lar yer al� yor. 

Siz de ar zu nu za gö re fik ri ni zi be -
lir tip, yo rum ya za bi li yor su nuz. 

� KORUNMALI:
Be �ik ta�’ta ki Ka d� köy �s ke le si

y�l lar d�r va pur bek ler ken in san la r�n
otur du �u, ho� �oh bet ler sü rer ken bir
son ra ki ve da ha son ra ki der ken va -
pur la r�n sey re da l�n d� �� yer ler den bi ri
ve ar t�k kent li le rin de �il!

� DE���MEL�:
Bos tan c�’da ki  es ki sa bit pa za r�n

bu lun du �u “mey dan”, da ha ön ce le ri
ma hal le ma na v�n dan ya p� lan al�� ve -
ri�, kom �u ile içi len kah ve ye ev sa -
hip li �i yap mak tay d�. �u an da bo� ve
i� lev siz, oto park ola rak kul la n�l mak -
ta. Bu du rum de �i� me li, ma hal le ol -
gu su nu güç len di ren prog ram lar &
me kân lar olu� tu rul ma l�.

2 - 15 A�USTOS 2013HABER 5

Kad�köy Belediyesi Mali Hizmetler
Müdürlü�ünden alm�� oldu�um

22.11.2011 tarihli 835355 no’lu  ve
20.04.2009 tarihli 928627 no’lu ve

928628 no’lu geçici teminat
makbuzlar�m� kaybettim. Hükümsüzdür.

Nevzat ÇA�LAR

KAYIP MAKBUZ

● Mustafa SÜRMEL�

E�i tim ci, �a ir, ya zar �b ra him Gür �en Kaf kas
iki ye ni ki ta b�y la da ha okur la r� n�n kar �� s�n -
da. “Tut ku la r�n En Gü ze li Ki tap Oku mak”

ve “Ata türk’ten Öz de yi� ler” ki tap la r�y la 45. ese -
ri ni ya y�n la yan Gür �en Kaf kas, bu ki tap la r�n da
yi ne önem li me saj la r� okur la r�y la pay la� m��. Y�l -
la r� n� e�i ti me, ö� re ti me ada m��, hep ö� ret mek,
ö� ren ci le ri ne do� ru yu an lat mak, gös ter mek le ge -
çen bir ömür Gür �en Kaf kas’�n ki… Ona gö re
“ö� ret me” i�i nin emek li li �i ol maz. Çün kü “ö� -
ren me” ha yat bo yu de vam eder, do la y� s�y la “ö� -
ret mek” de öy le. Böy le olun ca dua yen e�i tim ci,
bir ki ta b� n� ta mam lar ken bir di �e ri ni de ha z�r la -
m�� olu yor. E�i tim ve ö� re tim le yo� rul mu� öy le

bir ya �am var d�r ki ar d�n da han gi say fa s� n� çe vir -
se niz bir ki tap ç� kar ya �an m�� l�k lar dan. Kaf -
kas’�n s�r r� da bu ol sa ge rek. Ya �� yor, ö� re ni yor,
ya z� yor, pay la �� yor, ö� re ti yor. Kaf kas’�n son iki
ki ta b� CM Ba s�m Ya y�n’dan ç�k t�. �çe rik le rin de -
ki do lu luk ka dar ka pak ta sa r�m la r� da ��k ve sa de.
“Tut ku la r�n En Gü ze li Ki tap Oku mak” ese rin de
ne den top lum ola rak az oku du �u mu za vur gu
yap m��. Ait ol du �u top lu mun oku mak ko nu sun -
da ki öze le� ti ri si ni yap m��, sap ta ma lar da bu lun -
mu�. Cum hu ri ye ti mi zin ku ru cu su Ata türk’ün
oku ma sev gi si ve al�� kan l� �� n� an la t�r ken, ne den
biz le rin az oku du �u na ya da hiç oku ma d� �� na de -
�in mi�. Ül ke miz de y�l da ba s� lan ki tap sa y� s� n�n
Ja pon ya’da bir gün de ba s�l d� �� n� be lirt ti �in de de
bu ko nu da ki ek si �i mi zi net bir �e kil de ifa de et -

mi�. Bir an ön ce ki tap la ta n�� -
mak ge rek ti �i ni be lir ten Kaf -
kas bu nun ilk ad� m� n�n ga ze -
te ve der gi ler le at� la bi le ce -
�i ni öne ri yor. Bir di �er ki -
ta b�n da Kaf kas, Mus ta fa
Ke mal Ata türk’ün öz de -
yi� le ri ni ka le me al m��.
Ata türk’ün öz de yi� le ri -
nin, onu se ven, tak dir
eden, eme �i nin de �e -
ri ni bi len hal k� n�n yü -
re �in de bir umut ��� -
�� gi bi yer al d� �� n�
ki ta b� n�n su nu mun da ifa de
eden Kaf kas, Ata türk’ün öz de yi� le ri nin
bi rer yol gös te ri ci ol du �u nu vur gu lu yor. Kaf -
kas’�n bu ese rin de Ata türk’ün pek çok alan da
söy le di �i öz de yi� le ri bul mak müm kün. 

KORUMALI
de�i�tirmeli?NERESiNi

Üretken yazar Gür�en Kafkas, ‘Tutkuların En Güzeli Kitap Okumak’ ve
‘Atatürk’ten Özdeyi�ler’ adlı iki yeni kitabıyla okurlarıyla bulu�tu. 

Duayen eğitimciden iki yeni kitapDuayen eğitimciden iki yeni kitapDuayen eğitimciden iki yeni kitapDuayen eğitimciden iki yeni kitapDuayen eğitimciden iki yeni kitapDuayen eğitimciden iki yeni kitap

�ehriniz hakkındaki
�ikâyetlerinizi veya

hayallerinizi anlatacak bir
mecranızın olmasını ister
misiniz? De�i�tirilmesini

ya da korunmasını
istedi�iniz yerleri

www.nextistanbul.org’a
yazabilirsiniz. Tüm

gönderilerle birlikte,
�stanbulluların dilekleri ve
ihtiyaçlarını yansıtan bir

“’�stanbul Koru & De�i�tir
Haritası” olu�turulacak.

�stanbul’un�stanbul’un�stanbul’un�stanbul’un�stanbul’un�stanbul’un
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● Gök çe UY GUN

Ge zi di re ni �i ne ka t� lan lar ya hut ya k�n -
dan ta kip eden ler Be �ik ta� Çar �� gru -
bu nun ef sa ne is mi Da vul cu Ve dat’�

he men an�m sa ya cak lar d�r. Po lis le yap t� �� �u
di ya log, sos yal pay la ��m si te le rin de re kor lar
k�r m�� t�;

-t5: to ma 9 su s� ka rak ya va� ya va� ge ri çe kil
-t9: an la ��l d� ta mam
-t5: 9 ne du rum da s�n
-t9: alo o iyi du rum da y�z iyi
-t5: sen kim sin?
-t9: ve dat ben
-t5: han gi ve dat?
-t9: aç�k tri bün den da vul cu ve dat

Da vul cu Ve dat’�n ha ya li bir ka rak ter olup ol-
 ma d� �� tar t� �� la dur sun, ken di si bir fil me ko nu
ol du bi le... “'Ra ma zan Da vul cu su” ad l� k� sa
fil mi çe ken di ren Ka me ra gru bun dan Ka d� -
köy lü Mu rat Tan ile k� sa bir soh bet yap t�k.

� Di re nOl duk ça adl� ye ni bir grup su -
nuz. Kim ler den olu �u yor su nuz? Yo �urt çu
Par k� fo rum la r� sa ye sin de mi ta n�� t� n�z?

Di ren Ka me ra gru bu si ne may la il gi le nen
bir kaç ça pul cu ta ra f�n dan ku rul du Yo �urt -
çu’da. Di re ni� ile il gi li gör sel alan da ne ler ya-
 pa bi li riz di ye dü �ü nü yor duk, son ra “ne ka dar
çok olur sak o ka dar çok fi kir ç� kar” de dik ve
park ta du yu ru su nu yap t�k bu gi ri �i mi mi zin.
Ül ke de olu �an ör güt lü mü ca de le kül tü rü öy -
le bo yut la ra ula� m�� ki hiç bek le me di �i miz
bir des tek le kar �� la� t�k k� sa za man da.

� Di re ni� le il gi li film yap mak muh te -
me len pek çok si ne ma c� n�n ak l�n dan ge çen
bir fi kir dir. Siz le ri Ge zi'yle il gi li film üret-

 me ye iten ne dir?
Yak la ��k bir ay l�k yo �un ça t�� ma or ta m�

ye ri ni, ye rel lik ler de ya p� lan tar t�� ma la ra b� -
rak t� a��r l�k l� ola rak. Biz de Ha zi ran’� yo �un
ola rak Tak sim’de ge çir dik ten son ra ken di
par k� m�z olan Yo �urt çu’ya geç tik ve ora da -
ki tar t�� ma lar da ne ler ya pa bi le ce �i mi zi ko -
nu� ma ya ba� la d�k, en iyi bil di �i miz �ey de
si ne may d�...
� Ge zi ru hu siz si ne ma c� la r� na s�l et ki le di? 

Si ne ma, ge nel ola rak da sa nat, iyi ve gü -
zel ola n� ko nu al�r ve için de dün yay la, bi re yin
ken di siy le il gi li bir ça t�� ma y� ve ri al�r. Ge zi
Par k� di re ni �in de bun la r�n hep si var d�. Özel-
 lik le or ta ya ç� kan in sa ni ve vic da ni da ya n�� -
ma dan et ki len me mek el de de �il. Bu na
mi zah, mu ha le fet ve ya ra t� c� l�k da ek le nin ce,
biz de ken di ala n� m�z olan si ne ma da bu nun -
la il gi li acil bir �ey ler yap ma m�z ge rek ti �i ni
dü �ün dük.

� �lk k� sa fil mi ni zi de çek ti niz...
Evet. Park ta ki top lan t� la r� m�z da a��r l�k -

l� ola rak di re ni�te öne ç� kan ko nu la ra ve di -
re ni �e sal d� r� la ra, a��r l�k ver me miz
ge rek ti �i ni ko nu� tuk. Bun lar dan en öne ç� -
kan lar med ya n�n yan da� tu tu mu, fa iz lo bi si
ve Çar �� Gru bu ol du. Ön ce lik le bu 3 ko nu
hak k�n da se nar yo lar yaz ma ya ve ko nu �up
tar t� �a rak bu se nar yo la r� ge li� tir me ye ba� la -
d�k. Çar �� Gru bu ile il gi li olan ilk se nar yo -
mu zu çek tik, önü müz de ki haf ta lar da da
di �er se nar yo la r� çek me yi dü �ü nü yo ruz.
Film le rin hep si ni müm kün ol du �un ca Ka d� -
köy’de çek mek is ti yo ruz. Semt bi zim ka -
me ra bi zim!

Ay r� ca �u nu da be lirt mek is te rim ki; Di -
ren Ka me ra gru bu na ka t�l mak için il la ki si -
ne ma c� ol mak ge rek mi yor. Ül ke si ni
yu var lan d� �� fe la ket ten kur tar mak is te yen
her ke sin kat k� la r� n� bek le riz.
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Yoğurtçu Parkı’nda
müzik dolu bir
Cumartesi…

● �k bal KAY NAR

Hep sa nat ç� lar öl dük ten son ra an ma gün le -
ri ya p� l�r, ne den li iyi bir ya zar, mü zis -
yen vs. ol du �u söy le nir ya, ben 2008

y� l�n da he nüz sa� ken ge re ken de �e ri ver mek

için “�ii re Adan m�� Bir Ömür: Se dat Um ran”
(Kar tal Be le di ye si Kar ta li te Ya y�n) ad�n da bir
bi yog ra fi ki ta b� ha z�r la ya rak ken dim ce bir gö re -
vi ye ri ne ge tir mi� tim. Ah �u po pü ler kül tür has -
ta l� �� yok mu, �i ir ki tap la r� kaç ba s�m yap m��,
li se ders ki tap la r� na �i ir le ri gir mi� bu de �er li in-
 sa n�, Se dat Um ran’�, �i ir has ta la r� d� ��n da kaç ki -
�i bi lir aca ba…

�i ir le ya tan, �i ir le kal kan, �i ir oku mak, �i ir
yaz mak için be le di ye oto bü sü ne bi nip Kan l� -
ca’ya, Ana do lu Hi sa r�’na, va pu ra bi nip Ada -
lar’a, Gem lik’e gi den dir o. �ii rin okun ma d� ��,
ya z�l ma d� �� bir yer yok tur, çün kü �i ir her an ge -
rek li olan d�r Se dat Um ran için. Ya n� na yak la ��p

ma sa s� na otur du �u nuz da eli ni ze, yü re �i ni ze �i-
 ir ler tu tu� tu rur. Ama bun lar pek al� ��k ol ma d� -
�� m�z �i ir ler dir. En ol ma ya cak yer den bi zi
gö zet le yen de lik ler, içi ne ka pa n�p dün ya y� unu -
tan ku tu lar, a��z la r� n� hiç aç ma yan zamk lar, s� -
k�l d� �� za man hün gür hün gür a� la yan
sün ger ler de can bu lan �i ir ler dir bun lar. Al t� y�l
sü ren ev li li �in de bi le ken di ni kâh �a hi di ni ço cuk
par k�n da �i ir ya� mu ru na tu tup ni kâ h� na ya r�m
sa at geç ka lan Se dat Um ran ne ya z�k ki �im di
çok has ta. Ken di si ne Ka y�� da ��’nda ki Da rü la -
ce ze’yi mes ken edin mi� ti, ora da mut lu ol du �u -
nu söy lü yor du. �im di te da vi si Sü rey ya Pa �a
Has ta ne si’nde sü rü yor. Di le riz ki �i ir a� k� na iyi
olur, e� ya la r� �i ir siz b� rak maz. 
� KA DI KÖY LÜ �A �R SE DAT UM RAN

Kim dir Se dat Um ran, ta n� ma yan la ra ve
duy ma yan la ra bil gi ve re yim.

1926 y� l�n da Eren köy’de do �an Se dat Um-
 ran’�n ço cuk lu �u da Sa it Pa �a’n�n Eren köy’de -
ki kö� kün de ge çer. �i ir yaz ma ya, oku du �u
Ka d� köy 3. Or ta okul’day ken ba� lar. Bir gün da -
y� s� n�n ver di �i harç l�k la Sü hu let Ki ta be vi’nden
Ah met Ha �im’in Göl Sa at le ri ad l� �i ir ki ta b� n�

al ma s�y la için de
�ii re kar �� mu az -
zam bir sev gi ve
is tek be li rir.
Mer di ven, Ka -
ran fil gi bi �i ir le -
ri he men
ez ber ler. Bü -
yük ba ba s� n�n
elin de olan Nâ -
z�m Hik met’in
835 Sa t�r ki ta -
b�n da ki �i ir le ri
de okur. Hay-
 dar pa �a Li se -
si’nden son ra
Al man Fi lo lo ji -
si’ni bi ti rir ve

uzun y�l lar �z mit’te bir Al man fab ri ka s�n da ter-
 cü man ola rak ça l� ��r. Ador no’dan tu tun, Ni etzs -
che’ye, Ril ke’ye ka dar bir çok çe vi ri ya pa rak
ede bi ya t� m� za gü zel ki tap lar ka zan d� ran Um-
 ran’�n Beh çet Ne ca ti gil, Se zai Ka ra koç, �l han
Berk, Ce lal S� lay gi bi us ta �a ir ler le ar ka da� l� ��
da olur.

Eser le ri: Me�’ale le ri Git tin Ta� Ata rak De -
niz le ri me, Ka ra I��k dak, Par mak Uç la r�m da ki
Yan g�n, Ay na da Gün Do �u mu, Al t�n E�ik.

� SE DAT UM RAN’DAN SEÇ ME LER
Us ta n�n “K� r�k Ay na” ve “Sün ger” �i ir le riy -

le bi raz gü lüm se ye lim ya �a ma. Ken di si ne de
acil �i fa lar di le ye lim ki �i ir ler ök süz kal ma s�n…

K� rak Ay na                          
Be ni ço �alt mak için
Bin par ça ya böl dün
Bir ay nay d�m
K� r�l d�m sa na
Sün ger
Be ni çok s�k ma y�n
A� la r�m hün gür hün gür
Ben üzün tü süz ya �a ya mam
Bin bir gö züm var
Her bi ri bir dün ya gö rür.        

● Nusret KARACA
KENT�N üzerine karalı�ın

çöktü�ü, Bostancı Tren �stasyonu
ve çay bahçesinin lo� ı�ıklarının

yandı�ı an beyaz saçlarıyla hemen
fark edilirdi Sedat Umran.
1926 do�umlu, Haydarpa�a

Lisesi ve �stanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Alman Dil ve

Edebiyatı mezunu. 40’ın üzerinde
kitabı var. Kitapları, defterleri,

kâ�ıdı ve kalemiyle adeta masaya
kapaklanmı�, �iirle kucakla�an bir

güzel ve yalnız adamdı Sedat
Umran. Dili geçmi� kullanıyorum

çünkü uzun zamandır

rastla�mıyoruz. Osman Serhat
Erkekli ondan bahsetmese nerede

oldu�undan bile haberimiz
olmayacaktı. Bir ara KASEV’de,

daha sonra Darülaceze’de kalmı�tı
usta edebiyatçı, a�abeyim Sedat

Umran. Osman Serhat “Soluk
almada zorlanıyor, Süreyyapa�a’da
Sanatoryumu’nda” mesajını atınca
durumun ciddiyetini anladım. �kbal
Kaynar bir “Sedat Umran” kitabı
hazırlayıp arma�an etmi�ti bana.
Ar�ivimden de onun “Kırık Ayna”

kitabını tanıttı�ım bir yazıya
uzanıverdim. Yıl 2003, Kadıköy…

Ve onun çokça sarıldı�ı

�iirlerinden birkaç dize döküldü
dudaklarımdan…
5 Temmuz 2013…

***
Gözlerin gözlerime de�ince
Sevincin ortasındayım acıya

te�et
Körelen duygum a�kınla

bilmece
�çimde dört mevsim/ dört bahçe

***
Haydi Sedat Umran bırak

mamayla beslenmeyi, oksijen
tüpünü. Senin gıdan da havan da

�iir. Daha ya�anacak çok
mevsimler var…

KADIKÖYLÜ YAZAR-ŞAiR SEDAT UMRAN iÇiN

Kadıköy’den bir Davulcu
Vedat filmi! 

Sembolist �iirin son
temsilcisi olan ve ‘e�yanın

�airi’ diye de ünlenen
Kadıköylü �air Sedat Umran

a�ır hasta…

KADIKÖY’de kültürel ve sanatsal
etkinlikler k�� aylar�nda oldu�u gibi yaz
aylar�nda da yo�unlu�unu sürdürüyor.
De�i�ik mekânlarda sergiler, gösteriler,

söyle�iler, müzik dinletileri
gerçekle�tiriyor. Bu hafta sonu da

Cumartesi günü Yo�urtçu Park�’nda
Kad�köylüler müzik dolu bir ak�am�

büyük bir co�kuyla ya�ad�lar. 
Les Gas d’en Bas grubunun Frans�zca

parçalar�yla ba�layan etkinlikte
ço�unlu�u gençlerin olu�turdu�u

kalabal�k bir grup keyifli saatler geçirdi.
Daha sonra sahneye Mabel Matiz

ç�k�nca bu co�ku doru�a ula�t�. Filler ve
Çimen ile ba�layan dinletide izleyiciler

de parçalara e�lik ettiler, tempo
tuttular. Bu arada Gezi Park�

olaylar�ndan ötürü hayat�n� kaybeden
gençler için de 1 dakikal�k sayg�

duru�unda bulunuldu. 
‘Alaimisema’ adl� parçayla konser,
park�n ayakta dans etmesiyle bitti.

Mabel Matiz’den sonra Siya Siyabend
grubu sahnede yerini ald�. Kad�köylüler

bu s�cak yaz ak�am�nda birarada
olman�n, birlikte e�lenmenin

güzelliklerini ya�ad�lar. Görünen o ki
Kad�köy’de etkinlikler h�z kesmeden

sürdürülecek…

Alışık ve Işık’ın
Kadıköy hatırası...

ONLAR Türk sinemas�n�n “ölmeyen”
y�ld�zlar�… Usta oyuncular Sadri Al���k ve
Ayhan I��k’�n 1964 y�l�nda Kad�köy’de kar

topu oynarken çekilen foto�raf karesi,
milyonlar� duyguland�rd�.

Kad�köy Life'ta yay�nlanan foto�rafta;
�stanbul’un incisi Kad�köy’de, henüz

takvimler 1964 y�l�n� gösterirken çekilen
siyah-beyaz foto�rafta, aram�zdan ayr�lan

merhum Sadri Al���k ile Ayhan I��k’�n
çocuklar gibi e�lendi�i kar topu sava��

görülüyor.

Yo�urtçu’da tanı�an bir
grup Kadıköylü sinemacı,

Çar�ı’nın efsanesi Davulcu
Vedat’ın Ramazan

davulcusu olup insanları
sahura direni� mar�larıyla
uyandırmasını konu edinen

bir kısa film çekti. 

�iirsiz bir ân� geçmeyen
�air Sedat Umran

Foto�raflar: Kadir �NCESU
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● Gök çe UY GUN

Ge zi di re ni �i nin bi ra ra ya ge tir di �i bir
grup çi zer, ya zar, ele� tir men ve aka -
de mis yen, “Di ren çiz gi ro man”’ ad l�

bir grup kur du. Ge zi’nin fark l� sa nat alan la -
r�n da ba r�n d�r d� �� bü yük po tan si yel ilk gün-
 ler den be ri dik kat le ri ni çek mi�. 2011
Oc cupy Ha re ket le ri son ra s� ç� ka r� lan Oc-
 cupy Co mics’in ba �a r� s� da on la r�, bi zi de
ben zer bir ça l�� ma y� yap ma ya yö nelt mi�.
Bun ca in sa n� bir ara ya ge ti ren or tak pay da
ise el bet te Ge zi ve çiz gi ro ma na duy duk la r�
sev gi..
� B� BER GA ZI KAPSÜLÜNÜN

ANI LA RI...
Di ren çiz gi ro -

man, “Ma y�s so-
 nun dan be ri
Tür ki ye’nin ya �a -
mak ta ol du �u de �i -
�i mi k� sa hi kâ ye ler
ara c� l� ��y la hem yer li
hem de ya ban c� oku ra
sun ma y� he def le yen
bir pro je” ola rak ta -
n�m la na bi lir.. Hi kâ ye -
le rin de di re ni�
gün le rin de in san la r�n
ya �a d�k la r� olay lar dan
ke sit ler sun ma ya ça l� �� -
yor lar. Me se la di re ni� s� -
ra s�n da Ku �u lu’da
ya �a nan bir a� k� da an la t� -
yor lar, yurt d� ��n da ol du �u
için tüm sü re ci sos yal med -
ya dan ta kip et mek zo run da
ka lan la r�n his le ri ni de. Bun-
 la r�n d� ��n da  fark l� çiz gi ro -
man tür le ri ne de gir me ye
ça l� �� yor lar. 80’le rin Sü per
Kor ku çiz gi ro man la r� na at�f la
ya z�l m�� bir k� sa öy kü le ri, bir
bi lim kur gu hi kâ ye si ve hat ta bir

bi ber ga z� kapsülünün an� la r� n�n di le gel di -
�i bir bö lüm bi le var. Üre ti len i� le ri ser gi le -
me ye he nüz ba� la ma m�� lar, sa de ce
Fa ce bo ok say fa la r�n da bir kaç tas lak su nu -
yor lar. As l�n da ak�l la r� na ge len ilk fi kir  sü -
re li bir der gi �ek li ni al mak m�� an cak son ra
bu fi kir “da ha çok hi kâ ye re sim le ye rek Di -
ren çiz gi ro man’� bir an to lo ji ye dö nü� tür me 
ka ra r�”na ev ril mi�. 

� ‘KA L� TE L� M� ZAH, 
GE Z�’Y� GÜÇ LEN D�R D�’

Di ren çiz gi ro man’�n edi tor yal kad ro sun -
dan Yi �it Ko ca göz, “Sa na t�n mu ha lif li �i ol-

 gu sun dan ha re ket le,
Ge zi di re ni �i siz çi zer -
ler dün ya s�n da na s�l
yan k� bul du?” so ru -
mu za �u ya n� t� ve ri -
yor; “Uy ku suz,
Pen gu en gi bi pek
çok der gi� Di re ni�
Özel Sa y� s� ba sa rak
mu ha lif du ru� la r� n�
net bir �e kil de gös-
 ter di ler ki bu sa y� -
lar ya y�n c� l�k
ta ri hi miz aç� s�n -
da bü yük önem
ta �� yor. Bi zi en
çok �a ��r tan ve
se vin di ren ise
Fa ce bo ok’ta
“Sen Di ren
Biz Çi ze riz
T ü r  k i  y e ”
isim li gru ba
rast la mak t�.
Ge rek Tür -
ki ye ge rek
dün ya çi -
zer le ri bu
k� sa za -

man ara l� ��n da yüz -
ler ce  çe �it li ça l�� may la kar �� m� za

ç�k t� lar ve bi ze de çiz gi ro man pro je mi zin
ço cuk su bir ütop ya ol ma d� �� n� gös ter mi� ol -
du lar. Mi zah ve mu ha le fet do �a s� ge re �i iç
i çe dir, bir bi rin den ay r� la maz. Kal d� ki mi za-
 h�n bu sü reç te ki kul la n� m� sa ye sin de in san -
lar hem ha re ket te ki sa mi mi duy gu la r�
gör dü ler, hem de kor ku du var la r� n� y�k t� lar.
Ba bam sa ye sin de kü çük ya� tan ka ri ka tür le
ta n�� t�m. Bu se bep le Ge zi ey lem le rinde ki
ze ki mi zah, be nim için yu va s� cak l� �� ade ta.
Bu duy gu ça l�� ma ar ka da� la r�m için de ge -
çer li. Hem mi zah ta ki hem de sa nat ta ki h�z l�
ve ka li te li üret ken li �i mi zin ha re ke ti güç len -
dir di �i ni gör me me ye im kan yok.”
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‘KADIKÖY, 
ÇİZGİROMANIN

KALBİ’
KEND� deyimiyle “Çocuklu�u

Kad�köy pasaj�ndan çizgiroman
almakla geçen” biri olan Yi�it

Kocagöz, Kad�köy’ü, “çizgiroman�n
ve resmin �stanbul’daki kalbi”
olarak tan�ml�yor ve ekliyor;
“Bir çizgiroman� hiçbir yerde

bulamasan�z Kad�köy’ün
sahaflar�ndan bulursunuz. Bir sürü

fanzine orada ula��rs�n�z,
Kad�köy’ün kafeleridir ço�unun

do�um mekân�. Projeyi
tasarlamaya ba�lad���m�z günlerde
daha çok Gezi odakl� idik ama art�k

bu i�in park�n d���na ta�t���n�
hepimiz biliyoruz. Yo�urtçu Park�

deneyimlerini de projeye
eklemlemek ileriki hikâyelerimiz

aras�nda olabilir.”

Gezi’yi çizgilerle hikâyelemek için kurulan Dirençizgiroman grubu,
“Projeyi tasarlamaya başladığımız günlerde daha çok Gezi odaklı

idik ama artık bu iş parkın dışına taştı. Yoğurtçu Parkı 
deneyimlerini de projeye eklemleyebiliriz” diyerek, Gezi ruhunu
taşıyan, Kadıköylü olan ve olmayan tüm çizerlere çağrı yapıyor.. 
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● Sem ra ÇE LE B�

�s tan bul’un tren le ri �im di lik 2 y�l l� �� na
or ta dan kalk t�. Ula �� m� ha li ha z�r da ye te -
rin ce zor olan bu kent te, kul la n� m� s� n�r -

l� met ro d� ��n da, al ter na tif bir ola nak
ya rat ma dan kal d� r� lan ban-
 li yö hat la r�,
s a  a t  l e  r i  n i
yol lar da ge -
ç i  r e n  l e  r e
hay li s� k�n t� l�
za man lar ya -
�a t� yor. An cak
biz ula ��m da ki
bu so run lar dan
çok, �s tan bul’un
ta ri hi do ku su nun
te mel ta� la r�n dan
bi ri olan Hay dar -
pa �a-Geb ze hat t� -
n�n Ka d� köy
s� n�r la r� için de ka -
lan 6 es ki is tas yo -
nu na dik kat çek mek
is ti yo ruz. 

19 Ha zi ran 2013 iti ba riy le ban li yö hat t� -
n�n kal d� r�l ma s�y la dev Hay dar pa �a Ga r� gi -
bi, onun kü çük kol la r� ta ri hi is tas yon lar da
hü zün lü bir ses siz li �e gö mül dü. Her bi ri ni
tek tek gez di �i miz bu is tas yon lar, tek bir gö -
rev li nin ol ma d� ��, ka p� la r� ki lit li, de mir tel -
ler le örü lü, üs tün de “�an ti ye sa ha s� d�r,
gi ril mez” ya z� l� ta be la la r�n ol du �u terk edil -
mi� alan la ra dön mü� du rum da. He nüz bir
in �a at ça l�� ma s� na rast la ma d�k an cak çok
ya k�n da bu ça l�� ma la r�n ba� la ya ca �� or ta da. 

Ha t�r lat mak ge re kir se, Ka d� köy s� n�r la r�
için de 6 ta ne ta ri hi is tas yon bu lu nu yor; K� -
z�l top rak, Fe ner yo lu, Göz te pe, Eren köy, Su -
adi ye ve Bos tan c�. Bu is tas yon la r�n geç mi �i,
Os man l� dö ne mi ne ka dar uza n� yor. Os man -
l� Hü kü me ti, Hay dar pa �a’y� Ba� dat’a ba� -
la ma y�, do la y� s�y la  Hin dis tan’� Av ru pa ile
bir le� ti re cek olan hat t� �s tan bul’dan ge çir -
me yi dü �ü nür. 1871 y� l�n da sa ray dan ç� ka r� -
lan bir ira de ile Hay dar pa �a-�z mit hat t� n�n
dev let ta ra f�n dan ya p� m� na ba� la n�r ve 91
km'lik hat 1873 y� l�n da bi ti ri lir. Cum hu ri yet
son ra s�, 1930’lar da “ana yurt de mi ra� lar la
örü lür ken” bi le, Ana do lu’nun en önem li du-
 rak la r� d�r bu is tas yon lar. 

Ne re dey se 140 y�l d�r ayak ta du ran ta ri -
hi tren is tas yon la r�, ye ni top lu ta �� ma araç -
la r� Yük sek H�z l� Tren ve Mar ma ray’�n
ça l�� ma ya ba� la ma s�y la at�l ka la cak. 29
Ekim’de ha ya ta ge çe cek Mar ma ray Pro je si
için ge ri sa y�m ba� lar ken, h�z l� tren ler ve
ban li yö hat la r� için ye ni le me ça l�� ma la r� n�n
ba� la d� �� Pen dik-Sö �üt lü çe� me hat t� 2 y�l
so nun da aç� la cak. Bu sü re için de Göz te pe
ve Bos tan c� gi bi ana du rak la ra mo dern istas-
yon bi na la r� ya p� la cak. Bu is tas yon la r�n
önü ne ko nan ta be la lar da gös te ri len mo dern
is tas yon bi na la r� n�n fo to� raf la r�, va tan da� ta
“es ki is tas yon lar y� k� la cak m�?” so ru su nu ve
en di �e si ni gün de me ge tir di. 

� TA R� H� �S TAS YON LA RA 
DO KU NU LA MAZ!

“Kül tür ve Tu rizm Ba kan l� �� �s tan bul 5
No lu Kül tür Var l�k la r� n� Ko ru ma Ku ru -
lu’nun 15.10.2010 ta rih ve 2864 sa y� l� ka ra -
r� ile 240 ada, 1 par sel de ki söz ko nu su
eser le rin de mir yo lu mi ma ri si nin öz gün ya -
p� la r�n dan ol ma s� ne de niy le is tas yon bi na -
la r� n�n “1. Grup Kül tür Var l� ��” ola rak
tes cil len mi� ol ma s�, Ka d� köy’ün is tas yon la -
r� n�n do ku nul maz l� �� n� gü ven ce al t� na al� -
yor. �s tas yon lar ve de mir yo lu ça l� �an la r� na
loj man ola rak tah sis edi len ta ri hi bi na lar da
ya p� la cak ba sit ona r�m ça l�� ma la r� bi le an -
cak Ko ru ma Uy gu la ma ve De ne tim Mü dür -
lü �ü (KU DEB) de ne ti min de ya p� la bi li yor.
Hal böy le olun ca es ki is tas yon la r�n y� k� l�p
ye ri ne ye ni le ri nin ya p�l ma s� gi bi bir du rum,
ola s� l�k d� �� ka l� yor. 

An cak, ye ni is tas yon la r�n fa ali ye te geç -
me si nin ar d�n dan ta ri hi is tas yon bi na la r� n�n
na s�l kul la n� la ca �� na da ir bir fi kir ya da pro -
je yok. Bu nun la il gi li bir ga ze te nin 21 Tem-
 muz 2013 ta rih li sa y� s� na aç�k la ma da
bu lu nan TCDD yet ki li le ri  “Res to re edi len
bi na lar da �u an için ne ya p� la ca �� tam ola rak
bel li de �il. An cak ça l�� ma la r� m�z de vam
edi yor. De mir yo lu i� çi le ri ne hiz met eden bi-
 na lar ola rak da mü ze ya da ser gi sa lo nu ola -
rak da kul la n� la bi lir. Res to re edi le rek
ko run ma s� da sa� la na bi lir. An cak bu bi na -
la r�n ru hu nu kay bet me si ni is te me yiz. Bu bi-
 na la r�n ne ola ca �� ko nu sun da da ha tam
ola rak ka rar ve ril me di” di yor.

� KA DI KÖY BE LE D� YE S�’NDEN
YE N� BA� VU RU

Ula� t�r ma Ba kan l� ��’n�n bu ta ri hi 6 is ta-
s yon ve yan bi na la r�y la il gi li bir pro je si nin
bu lun ma ma s� Ka d� köy Be le di ye si’ni 4 y�l

ön ce ha re ke te ge çir mi� ti. Ka d� köy Be le di ye
Mec li si, 7 Tem muz 2009’da, o dö nem mec -
lis üye si olan ya zar-mü ze ci Su nay Ak�n’�n
öne ri siy le, ta ri hi is tas yon la r�n “Kül tür Hat -
t�” ola rak mü ze ve ya kül tür mer ke zi ne dö -
nü� tü rül me si için Ka d� köy Be le di ye si’ne
b� ra k�l ma s� ta le biy le bir öner ge ka le me al -
d�. Amaç; bu ta ri hi is tas yon la r�n ko ru na rak
Ka d� köy’ün sa nat ya �a m� na ka zan d� r�l ma -
s�y d�. Oy bir li �iy le ka bul edi len bu öner ge
Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk’ün im za -
s�y la 29 Tem muz 2009’da Ba� ba kan l�k ve
Ula� t�r ma Ba kan l� ��’na gön de ril di. TCDD

1. Böl ge Mü dür lü �ü’nden ge len, 2 Ekim
2009 ta rih li ya n�t ta söz ko nu su is tas yon -
lar da bu lu nan loj man lar da hâlâ i� le mek te
olan hat ta ça l� �an per so ne lin ve ak de da y-
a l� söz le� me li ki ra c� la r�n bu lun du �u be lir -
ti le rek, iha le siz ve be del siz yer tah si si
ya p�l ma s� n�n müm kün ol ma ya ca �� ifa de
edil di. 

Bu ce va b� alan Ka d� köy Be le di ye si, pes
et me di ve bu se fer Kül tür Ba kan l� ��’na bir
ya z� gön de re rek semt le riy le öz de� le� mi� bu
is tas yon bi na la r� n�n hiç bir �e kil de y� k�l ma -
s� na izin ve ril me me si ni ve yer le rin de mu ha -

fa za edil me si nin te min edil me si ni is te di.
Gön de ri len ya z� da ay r� ca bu is tas yon la r�n
Be le di ye ta ra f�n dan iha le ve ya be de liy le ki-
 ra la na bi le ce �i be lir til di. TCDD 1. Böl ge
Mü dür lü �ü’nden ge len 1 Ara l�k 2009 ta rih -
li ya z� da ise bah se di len 6 is tas yo nun Mar-
 ma ray Pro je si’nde ki du rum la r� n�n
ke sin le� me di �i, bu is tas yon la r�n ile ri de kul-
 la n� l�p kul la n�l ma ya ca �� bel li ol duk tan son -
ra ko nu nun ye ni den de �er len di ri le ce �i
vur gu lan d�. An cak ara dan ge çen 5 ay�n ar -
d�n dan yi ne TCDD’den ge len 21.5.2010 ta -
rih li ya z� da “DLH Ge nel Mü dür lü �ü’nün
2010 y� l� ya t� r�m prog ra m�n da yer alan ve
in �a at� de vam eden Mar ma ray Pro je si ta -
mam lan d�k tan son ra söz ko nu su hat üze rin -
de i� let me ci lik fa ali ye ti de vam ede ce �in den
söz ko nu su bi na la r�n de �er len di ril me si nin
pro je bi ti mi ni mü te akip ya p� la ca �� ön gö rül -
mek te dir” de nil di. 

Ka d� köy Be le di ye si’nin öne ri ve ta lep -
le ri ni red de den Ula� t�r ma Ba kan l� ��, ara dan
3 y�l geç me si ne ra� men he nüz bu is tas yon -
lar la il gi li bir pro je or ta ya ko ya ma d�. 
� ÖZ TÜRK: “BE LE D� YE OLA RAK
ÜZE R� M� ZE DÜ �E N� YA PA CA �IZ”

Ban li yö tren le ri nin kalk ma s� n�n ar d�n -
dan Ka d� köy Be le di ye si, ay n� ta le bi ni geç ti -
�i miz gün ler de bir kez da ha Ula� t�r ma
Ba kan l� ��’na ilet ti. �u an da ba kan l� ��n ce -
va bi ya z� s� bek le ni yor. 6 ta ri hi is tas yo nun
Ka d� köy Be le di ye si’ne tah sis edil me si ha -
lin de bun lar bu lun duk la r� semt le rin ta ri hi ve
kül tü rel do ku su na uy gun kül tür mer kez le ri
ola rak fa ali ye te ge çi ri le cek.

Ko nuy la il gi li gö rü� le ri ne ba� vur du �u -
muz Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz -
türk, 4 y�l l�k ya z�� ma sü re ci ni özet le dik ten
son ra �un la r� söy lü yor: 

“Ula� t�r ma Ba kan l� ��, o za man ver di �i
ce vap ta he nüz bu is tas yon la r�n kul la n� l�r ol -
du �u nu, is tas yon lar hak k�n da ka ra r� ile ri de
ve re cek le ri ni ve bu ra la r�n ba z� la r� n�n loj man
ola rak kul la n�l d� �� n� ilet mi� ti. Ma lu mu nuz
loj man her yer de ya p� l�r ama bu bi na lar çok
ta ri hi ve ken tin or tak mal la r�. Ula� t�r ma Ba -
ka n� Sa y�n Bi na li Y�l d� r�m, Ka d� köy’de ki
PTT’nin aç� l� �� na gel di �in de bu du ru mu
ken di si ne an lat t�m. Sa y�n Ba kan da böy le
bir ta le bin çok uy gun ol du �u nu, mem nu ni -
yet le kar �� la d� �� n� söy le di. O gün den son ra
bu ola y�n ba� la ma s� n� bek le dik. Ma lum tren
yol la r� ka pan d�, is tas yon la r�n ye ni den ya p�l-
 ma s� gün dem de. Bu ara da ba kan l� �a ye ni -
den ba� vu ru da bu lun duk. Önü müz de ki
gün ler de Ula� t�r ma Ba kan l� ��’ndan bi ze ge -
len bir ka rar ola cak.”

Ba� kan Öz türk, bu is tas yon la r�n y� k�l -
ma s� n�n söz ko nu su ola ma ya ca �� n� da vur-
 gu lu yor: “Kül tür ve Ta bi at Var l�k la r� n�
Ko ru ma Ku ru lu, de mir yo lu üze rin de ki bü -
tün is tas yon la r�n ta ri hi kim li �i ol du �u nu ve
bu ne den le ko run ma s� ge re ken eser ler ol du -
�u nu tes cil et ti. Do la y� s�y la bu is tas yon lar
y� k� la ma ya cak, ye ri ne ba� ka bir �ey ya p� la -
ma ya cak. Bi zim te mel ama c� m�z her böl ge -
nin is tas yo nu nun o böl ge de ki va tan da� la ra
bir kül tür mer ke zi ola rak ge ri dön me si. Biz
de Ka d� köy Be le di ye si ola rak üze ri mi ze dü -
�en ne var sa yap ma ya ha z� r�z.”

Mo dern is tas yon la r�n ya p�l ma s� n�n gü -
nün ko �ul la r� na ve Ka d� köy’ün dö nü �en
çeh re si ne uy gun ol du �u nu söy le yen ba� kan
Öz türk, “Gö nül is ter di ki ye ni is tas yon lar da
es ki is tas yon la r�n for mun da ya p�l s�n, el bet -
te ki içi mo dern ol sun, tek no lo jik do na n�m -
la r� ol sun, ha va lan d�r ma s�, kli ma s�, �s�t ma s�
ol sun ama bun la r�n d� �� n� es ki is tas yon la ra
ben zet mek müm kün dü. Biz ol say d�k öy le
dü �ü nür dük. Di �er is tas yon lar la da ha uyum -
lu bir ya p� la� ma n�n ol ma s� ho� olur du” di -

yor ve uya r� yor:
“Ama ta bi Hay dar -
pa �a Ga r� gi bi bir
ör nek var önü -
müz de. Hay dar -
pa �a Ga r�’n�
or tak bir alan ol-
 mak tan ç� ka r�p
te kel le� ti rir se -
niz, bi ri le ri ne
ve rir se niz, ar -
ka s� na ya p� la -
cak bi na lar la
ta ri hi ya p� s� -
n� bo zar sa -
n�z za ten

çok faz la bir �ey
söy le me ye ge rek kal m� yor. Biz ta -

ri hi var l�k la r� n� çok ra hat he ba eden bir mil-
 le tiz. Hem hi be edi yo ruz hem he ba edi yo ruz
do� ru su. Pe� ke� çe ki yo ruz son ra on lar pe ri -
�an olup gi di yor lar. Uma r�m bu gü ne ka dar
olan yan l�� an la y�� bu ta ri hi is tas yon la r�n
ba �� na gel mez.”

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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u ara si ne ma lar da oy na yan film -
ler den bi ri, “Be fo re Mid night/Ge -
ce yar�s�ndan Ön ce”yi sey ret ti niz
mi? Yö net men li �i ni Ric hard Link -
la ter’�n yapt��� fil min ba� rol le ri ni

Ju li e Delpy ve 90’lar da çok ün lü olan
Ame ri kal� oyun cu Et han Haw ke pay -
la��yor. Bir üç le me nin so nun cu fil mi
olan “Ge ce yar�s�ndan Ön ce”nin se -
nar yo su da Link la ter, Delpy ve Haw ke
ta raf�ndan ka le me al�nm��.
De vam film le ri ge nel lik le tu tan bir fil -
min he men ard�ndan bir iki se ne içe ri -
sin de çe ki lir. Ve ya Ja mes Bond, Su -
per men gi bi ka rak ter film le ri vard�r ki
uzun y�lla ra yay�lan çe �it li si ne ma, di zi
ve hat ta ro man ver si yon lar� vard�r. Bu
üç le me nin ori ji nal li �i ba� tan üç film
ola rak ta sar lan mas� ve üçü nün de do -
ku zar y�l aray la çe kil me si.
Se ri nin ikin ci bir ori ji nal li �i da ha var.
He men he men ba� rol kah ra man -
lar�ndan ba� ka kim se yi gör me di �i miz
film ler, iki li nin soh bet le ri üze rin de dö -
nü yor. Yö net men, fil mi çek me fik ri nin,
bir ge ce Phi la delp hi a’da tan��t��� ve
uzun sü re yol lar da yü rü yüp soh bet et -
ti �i Amy sa ye sin de ge li� ti �i ni söy le -
mi�.
1995’te çe ki len, se ri nin ilk fil mi “Be fo -
re Sun ri se/Gün Do� ma dan”da iki
genç, Frans�z Ce li ne ile Ame ri kal� Jes -
se tren de tan���rlar. Jes se, Ce li ne'e,
er te si gün uça �a bi ne ce �i ni an cak
pa ras� ol mad���ndan sa ba ha ka dar Vi -
ya na cad de le rin de do la �a ca��n� söy -
ler ve Ce li ne’den ken di si ne e� lik et -
me si ni is ter. Tren den bir lik te iner ler ve
on dört sa at bo yun ca Vi ya na so kak -
lar�n� ar��nla ya rak soh bet eder ler. �lk
fil min bü yük ba �ar� el de et me si üze ri -
ne bir çok ben zer film çe ki lir an cak
hiç bi ri Gün Do� ma dan ka dar se vil -
mez ve ba �ar�l� ol maz.
2004’te çe ki len “Be fo re Sun set/Gün
Bat ma dan”'da Vi ya na’da ki o ge ce den
son ra Ce li ne ve Jes se bir da ha gö rü -
�e me mi� tir. Do kuz y�l son ra ye ni ki -
tab�n�n tan�t�m� için Fran sa’ya ge len
Jes se, bu ra da Ce li ne ile kar��la��r.
Jes se’nin uça�� kal ka ca��ndan yi ne
az vak ti vard�r. Jes se ve Ce li ne bu se -
fer bir kaç saa ti Pa ris man za ras� için de
do la �a rak ve hiç f�rsat�n� bu la mad�klar�
�ey ler den ko nu �a rak ve yak�nla �a rak
ge çi rir ler. Hâ lâ bir bir le ri ne a��k ol sa lar
da Jes se art�k ev li dir ve bir o� lu vard�r.
Ju li e Delpy oyun cu luk ve ya zarl���n
yan� s�ra “Gün Bat ma dan”�n üç
�ark�s�n� da bes te le yip söy le mi� tir.
Link la ter’�n ço �u fil mi tek bir gün içe -
ri sin de ge çer ve ka rak ter le ri nin fel se fi
soh bet le riy le bi li nir; ya ni bu i�in us -
tas�d�r. Film ler le e� za manl� ola rak
ger çek ten on se kiz y�l�n geç me si ve
oyun cu lar�n re el de de ya� land���n�
gör mek fil min ger çek çi li �i ni artt�r�yor.
�lk film de genç lik so run lar�n�, ikin ci
film de dün ya so run lar�n� ko nu �an
kah ra man lar�m�z�n, üçün cü film de
ken di ki �i sel so run lar� et raf�nda dö nen
ili� ki le ri ve tart��ma lar� da se ri ye bo yut
kat�yor.
Film “viz yon dan kalk ma dan” bel ki si -
ne ma da iz ler si niz di ye Jes se ve Ce li -
ne’in 2013 hi kâ ye si ni an lat ma ya -
ca��m, ama �a yet iz le me diy se niz, git -
me den ön ce mut la ka ilk iki fil mi iz le yin
de rim...

As l ı  AY HAN

Ş

VİZYONDAN
KALKMADAN

KADIKÖY’ÜN iSTASYONLARI
SAHiPSiZ DEĞiL!

Haydarpa�a-Gebze banliyö hattının kaldırılmasıyla sadece tarihi Haydarpa�a Garı de�il, onu Anadolu’ya ba�layan tamamlayıcı
unsurları tarihi istasyonlar da büyük bir sessizli�e gömüldü, kısa bir süre içindeyse �antiyeye dönecek. Tescilli kültür varlıkları olan

Haydarpa�a-Bostancı arasındaki 6 tarihi istasyonun yıkılması söz konusu de�il ancak modern istasyonların yapılacak olması, bu
istasyonların ne �ekilde kullanılaca�ı sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. Daha önce bu 6 istasyonu kiralama ve bir kültür hattı

olu�turma talebinde bulunan ancak olumsuz yanıt alan Kadıköy Belediyesi ise yılmadı, bir kez daha ba�vuruda bulundu.

KADIKO?Y-8:Layout 2  8/1/13  10:23 AM  Page 1



● Semra ÇELEB�

Hay dar pa �a Ga r�’n�n ko nak la ma ve
tu rizm böl ge si ya p�l mak için tec -
rit edil me si ne kar �� Hay dar pa �a

Da ya n�� ma s�’n�n Per �em be bu lu� ma la r�
sü rü yor. Her ak �am Yo �urt çu Par k�’nda
fo rum dü zen le yen bi le �en ler de geç ti �i -
miz Per �em be günü Hay dar pa �a Ga r�’na
yü rü me ka ra r� al d�. Bu ka ra ra ge çen haf -
ta ilk top lan t� s� n� ya pan Yel de �ir me ni
Da ya n�� ma s� da des tek ver di.

Ta sav vuf dü �ü nü rü Ömer Tu� rul
�nan çer’in TRT’de ki söz le ri ni pro tes to
eden ler le Al t� yol Bo �a’da bu lu �an Yo -
�urt çu Fo ru mu ile Yel de �ir me ni Da ya -
n�� ma s�, bü yük bir ka la ba l�k ola rak
Hay dar pa �a Ga r�’na yü rü dü. Tan go cu lar
ise Hay dar pa �a’da ikin ci Mi lan go ge ce -
si ni dü zen le di.

25 Tem muz Per �em be ak �a m� sa at
19.00’da Ha li ta �a Cad de si’nde ki Ka y�� -
da �� Çe� me si önün de bu lu �an Yel de �ir -
me ni Da ya n�� ma s�, pan kart ve
slo gan lar la Al t� yol Bo �a’ya yü rü dü. Yo -
�urt çu Fo ru mu bi le �en le ri de park tan Al-
 t� yo l’a yü rü yü �e geç ti. �ki yü rü yü� ko lu
Bo �a’da bu lu� tu. O s� ra da ta sav vuf dü �ü -
nü rü ve avu kat Ömer Tu� rul �nan çer’in
ön ce ki ak �am TRT’de ka t�l d� �� bir prog -
ra mda “ha mi le le rin so ka �a ç�k ma ma s�
ge rek ti �i, es te tik ol ma d�k la r�” yö nün de -
ki söz le ri ni pro tes to eden ha mi le ka d�n -
lar ve on la ra des tek ve ren ler de
Al t� yol’da ey lem ya p� yor du. Üç ey lem ci
gru bu Bo �a’da bir le �e rek ka la ba l�k bir
yü rü yü� ko lu olu� tur du. Yo lu tra fi �e ka-
 pa tan kit le Hay dar pa �a’ya ka dar al k�� ve
slo gan lar la yü rü dü. Yü rü yü� bo yun ca s�k
s�k  “Di ren ha mi le ka d�n lar so kak ta”,
“Hay- dar pa �a hal k�n d�r, hal k�n ka la cak”,
“Di re ne di re ne bi ne ce �iz tre ne”, “Hay d-
ar pa �a bi zim �s tan bul bi zim”, “TRT �a -
��r ma ha mi le ye do kun ma!”, “Ser ma ye

de fol Hay dar pa �a bi zim dir” slo gan la r�
at�l d�.

Hay dar pa �a’ya ge lin di �in de ise
“Hay dar pa �a gar d�r gar ka la cak” slo gan -
la r� at�l d�. Gar mer di ven le ri ne otu ran kit -
le, Yo �urt çu Par k�’nda düzenleyecekleri
fo ru mu bu ra da yap t� lar. Forumda, Hay-
 dar pa �a’n�n ge le ce �i ve mü ca de le yön-

 tem le ri ko nu �ul du. Da ha son ra sa nat ç�
Le vent De �ir men ci ba� la ma s�y la tür kü -
ler söyledi, ba z� la r� ha lay çek ti. Ar d�n dan
da ha ön ce be lir len di �i gi bi tan go dans ç� -
la r� mi lan go ge ce si dü zen le di ler. Dans ç� -
lar bü tün ge ce tan go yap t� lar. Et kin li �e
va pur lar ve tak si ler de kor na ve dü dük le -
ri ni ça la rak des tek ver di ler. 

2 - 15 A�USTOS 2013YA�AM 9
Haydarpaşa’da halay üstü tango!

Haydarpa�a Garı’nın
tecrit edilmesine kar�ı
her Per�embe Gar’da
bulu�an Haydarpa�a
Dayanı�ması’na bu

hafta Yo�urtçu Forumu
ile Yelde�irmeni

Dayanı�ması 
destek verdi. 

Hamile kadınların da
Bo�a’dan yürüyü�e
katıldı�ı eylemde
çekilen halayların

ardından 
tango yapıldı. 
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● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy Müf tü sü �l -
yas Öz türk, Ra-
 ma zan ay�

kap sa m�n da yap t� �� m�z
söy le �i nin ikin ci bö lü -
mün de; için de bu lun du -
�u muz önem li gün le re ve
bil has sa bu ay da ya p�l ma -
s� ge re ken le re dik kat çek ti.
�s lam’�n ke li me an la m� n�n ba -
r�� ve esen lik ol du �u nu, öy le ise
Müs lü man’�n sü rek li ba r�� ve esen lik ten ya -
na ol ma s� ge rek ti �i ni vur gu la yan �l yas Öz -
türk, fit re, fid ye ve ze kât kav ram la r� na ili� kin
bil gi ve rir ken, önü mü zün Ra ma zan bay ra m�
ol ma s� do la y� s�y la önem li me saj lar da ver di.
1000 ay dan ha y�r l� bir ge ce olan Ka dir Ge -
ce si’nin bu lun du �u Ra ma zan ay�n da ak ra ba,
e� dost ve ih ti yaç sa hip le ri nin gö ze til me si,
ge çi ci bir yer olan bu dün ya da iyi ve gü zel
i� ler ya pa rak, in san la ra fay da l� ol mak ge rek -
ti �i ni söy le yen Öz türk, bu ay da ser gi le di �i -

miz iyi ve gü zel dav ra n�� la r� tüm
ya �a m� m�z bo yun ca uy gu la ma -

m� z� tav si ye et ti.
� F�T RE M�K TA RI

BEL L� OL DU
Bu y�l fit re nin ki �i ba -

�� na dü �en en dü �ük li mi ti -
nin yak la ��k 10 Li ra ola rak
be lir len di �i ni söy le yen Ka -

d� köy Müf tü sü �l yas Öz türk,
bu nun üst li mi ti nin ol ma d� �� -

n�, di le yen le rin da ha faz la mik-
 tar da fit re ve re bi le ce �i ni söy le di. 

“Ra ma zan’a, bay ra ma ula� ma -
m� z�n bir �ük ra n� ola rak fit re le -
ri mi zi ve ri yo ruz. ‘Az sa da ka
çok be la y� de fe der’ çok
yay g�n bir an la y�� t�r biz -
de. Bu yüz den in sa n� m�z
bu na önem ve rir, fit re le -
ri ni ve rir. Di le yen 10 Li -
ra de �il de 20, 50 Li ra,
100 Li ra ve ya is te di �i ka -
dar ve re bi lir” di yen Öz -

türk, fid ye ve ze kât ile il gi li bil gi ver di.
� ZE KÂT LA RI NI ZI DA

UNUT MA YI NIZ
Müf tü Öz türk, bor cun dan ar�n m��, din öl -

çü le ri ne gö re zen gin sa y� lan Müs lü man la r�n
y�l da bir de fa ma l� n�n k�rk ta bi ri ni, ba� ka bir
ifa dey le yüz de iki bu çuk luk bö lü mü nü fa kir -
le re ve ya ze kât ve ril me si ge re ken yer le re ver-
 me si ne de Ze kât de nil di �i ni söy le di. Ze kât
ko nu su nun has sas ol du �u nu, ze kâ t�n rast ge -
le ve ril me di �i ni an la tan Öz türk, bu nun ba z�
ka ide le ri nin ol du �u nu be lirt ti.  Ze kât ve fit re -
nin fa ki rin hak k� ol du �u nu ifa de eden Öz -

türk, fa kir içe ri sin de ak ra ba var sa
ön ce li �in ak ra ba ya ve ri le bi le ce �i ni

de söz le ri ne ek le di. 
� F�D YE KO NU SU
�Y� AN LA �IL MA LI
Fid ye nin, tu tu la ma yan

ve ya tu tul ma im kâ n� ol ma -
yan oruç lar için ve ril me si
ge re ken be del ol du �u nu
söy le yen Öz türk, fid ye nin

de bir fit re mik ta r� na denk
gel di �i ni be lirt ti. Kro nik has ta

olup, iyi le� me im kâ n� ol ma yan -
lar�n ve çok ya� l� olan la r�n fid ye

ve re bil di �i ni an la tan Öz türk, oruç tut -
ma im kâ n� olup da tut ma y�p fid ye ve re rek
oruç iba de ti nin ye ri ne ge ti ri le me ye ce �i ni de
vur gu la d�.  Bu ko nu da yan l�� an la ��l ma la r�n
za man za man gö rül dü �ü nü söy le yen Öz türk,
di ni mi zin ko lay l�k di ni ol du �u nu, ör ne �in
em ziren ka d�n la r�n da be be �i nin sa� l� �� n�
teh li ke ye at ma mak için oruç tut ma ya bi le ce -
�i ni be lir te rek, em ziren ka d�n la r�n ve has ta -
la r�n da iyi le� ti �i za man tu ta ma d� �� gün
sa y� s�n ca oruç tu ta bi le ce �i ni an lat t�. 

� KA D�R GE CE S� 1000 AY DAN
HA YIR LI B�R GE CE

“Sev gi li Pey gam be ri miz ‘Ra ma zan ay� -
n�n son 10 gü nün de ve tek gün ler de Ka dir

Ge ce si’ni ara y�n’ bu yu ru yor. Bun dan do la y�
âlim ler es ki den be ri Ka dir Ge ce si’ni, Ra ma -
zan ay� n�n 27. ge ce si ola rak be lirt mi� ler.
Bun da çok az da ol sa bir ih ti mal var. Bu da
�un dan kay nak la n� yor: Bir Müs lü man se ne -
nin bü tün gün le ri ni hat ta Ra ma zan ay� n�n bü -
tün gün le ri ni çok iyi de �er len dir sin, gaf let
içe ri sin de ol ma s�n, da ha uya n�k ol sun dü �ün -
ce siy le gi ze mi olan bir ge ce. Kur’an-� Ke -
rim’de ki 114 su re den bi ri si de Ka dir Su re si.
Ka dir Ge ce si ile il gi li bir su re. Bu su re de Ka -
dir Ge ce si’nin 1000 ay dan ha y�r l� ol du �u, o
ge ce Rab bi mi zin rah me ti nin, be re ke ti nin
ade ta sa �a nak sa �a nak her ta ra fa ya� d� �� ha -
ber ve ri li yor ve o ge ce de in �al lah bi zim da -
ha uya n�k olmam�z ve o ge ce yi iyi
de �er len dir me miz is te ni yor” di yen Müf tü
Öz türk, Ga ze te Ka d� köy okur la r� n�n ve tüm
Ka d� köy lü le rin Ka dir Ge ce si ni gö nül den teb -
rik et ti �i ni söy le di. 

Müf tü Öz türk, “Alo Fet va 190” üc ret siz
hat t� n�n va tan da �a hiz met ver di �i ni, di ni bir
ko nu da bir so ru sor mak ih ti ya c� his se den va -
tan da� la r�n bu hat t� ara ya rak so ru la r� na ce -
vap bu la bi le cek le ri ni de söz le ri ne ek le di.
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ÖN CE SEV Gİ �

ALÇAK GÖNÜLLÜ

10

‹nal AY DI NO⁄ LU

ir ta n� d� ��m var d�. �çi ne ka pa n�k,
gös te ri� siz, p� s� r�k bir in san d�. �n san
içi ne gir mek ten çe ki nir, gir di �i za -
man da, ke nar da kö �e de, ar ka lar da

du rur du. Ta n� d� ��m gün ler de bir dev let ban -
ka s�n da me mur du. 1998 y� l�n da ba ba s�
ölün ce, ba ba dan ka lan ar sa y� kar de �iy le
bir lik te sa t�p kü çük çap ta bir pa ra ya sa hip
ol mu� tu. “Pa ra m� ça l�� t� ��m ban ka ya ya t�r -
d�m ken di me bir gü ven ce ola rak sak l� yo -
rum” de mi� ti. 2001 eko no mik kri zinden
son ra ban ka lar da fa iz ler yüz de 300’e-500’e
hat ta 1000’e ç� k�n ca pa ra sa hip le ri ha vuz lar
olu� tu ra rak pa ra la r� n� bir le� ti ri yor ve bü yük
mik tar l� pa ra lar la ban ka lar dan gün lük, haf -
ta l�k as tro no mik fa iz oran la r� ala bil mek için
pa zar l� �a gi ri �i yor lar d�. Bu fa iz le re da ya na -
ma yan bir k� s�m ban ka lar ba t� yor, fa kat
ban ka te fe ci li �i ya pan in san lar bü yük pa ra -
lar ka za n� yor lar d�. Bu ta n� d� ��m da var l�k l�
bir ak ra ba s� n�n li der lik ya p�p zen gin ar ka -
da� la r�y la olu� tur du �u ha vu za ka t�l m��, dört
be� y�l için de pa ra s� n� ken di ifa de si ne gö re
15’e kat la m��.

Ban ka te fe ci li �i nin çok ka zan d�r d� �� dö -
nem de, bu grup kor ku dan tüm pa ra la r� n�
dev let ban ka la r�n da, hat ta ta n� d� �� m�n ça l�� -
t� �� �u be de de �er len di ri yor lar m��. “Ben mü -
dü rü mün pat ro nu ol dum, ar t�k bu ban ka da
me mur ola rak ça l�� mak ba na ya k�� maz” di -
ye rek i�in den ay r�l m��. Ba� ka bir i� ya pa cak
ye te ne �i de ol ma d� �� için o ta rih ten be ri ev -
de otu ru yor. �� siz gö rün me mek için bel li sa -
at ler de evi ne ya k�n bir ban ka n�n se ans sa lo -
nu na gi de rek çok kü çük ra kam lar la bor sa -
da kâ ��t al�p sa t� yor. Kor ku dan pa ra s� n�n
çok bü yük bö lü mü nü hâ lâ kü çük pa zar l�k -
lar la fa iz al d� �� bir dev let ban ka s�n da tu tu -
yor. Tem bel, bo� ge zer, ya r� süf li bir emek li
ya �a m� sür dü rü yor. Bir lik te üye ol du �u muz
sos yal bir der ne �in lo ka lin de ise za ma n� n�n
önem li bir bö lü mü nü kü çük oyun lar oy na -
ya rak ge çi ri yor. Ko nu� ma ya ba� la d� �� za -
man an lat t� �� tek �ey ba �a r� öy kü sü; kriz
dö ne min de ban ka mü dür le ri nin di �i ni na s�l
sök tü �ü nü, ne bü yük fa iz ler al d� �� n� gu rur la
an la t� yor. 1990’l� y�l lar da ki si lik, gör kem siz
ya p� s� git mi�, üze ri ne ga rip bir ki bir yer le� -
mi� ti; yü zü ne, yü rü yü �ü ne, tüm dav ra n�� la -
r� na, özel lik le ko nu� ma s� na… Kim se le ri be -
�en mi yor, kriz de önem li za rar la ra u� ra yan
tüc car la r�, sa na yi ci le ri, it ha lat ç�, ih ra cat ç� la r�
be ce rik siz ve ak�l s�z gö rü yor du. Ba� ka la r� n�
kü çül te rek bü yü dü �ü nü zan ne di yor du. En
aca yip ye ri de boy nu ve ka fa s� ol mu� tu.
Boy nu nu bü ker se, ka fa s� n� e�er se, al çak
gö nül lü olur sa kü çü le ce �in den kor ku yor du.

Üzü le rek be lirt mek ge re kir ki, top lum in -
san la r�n de �e ri ni sa hip ol du �u pa ra ya, ma -
ka ma, gü ce, �öh re te gö re be lir li yor. Bun la -
ra sa hip olan lar da top lu mun gö rü� le ri do� -
rul tu sun da ken di le ri ni her kes ten yük sek gö -
rü yor lar. Oy sa ki in san al çak gö nül lü ol ma -
dan, ek sik le ri ve faz la l�k la r� ile ken di ni ger -
çek göz ler le gör me den ken di de �e ri ni an la -
ya maz. Bir in sa n�n ken di ni an la ma s�, ken di -
ne olan gü ve ni, inan c�, ken di ni sev me si yö -
nün den çok önem li dir. Ama top lu mun pa ra -
s� na, pu lu na gö re ver di �i de �e re, he le ken -
din den ç� ka r� olan in san la r�n yap t�k la r� dal -
ka vuk luk la ra ve ya y�l lar ca ezil mi� ol ma n�n
ver di �i h�nç la ken di ne veh met ti �i bü yük lük
duy gu su na ka p� l�r sa; ar t�k ken di ni ta n� ma ve
an la ma ola s� l� �� kal maz. Bi ner ha va ga z� do -
lu bir ba lo nla yük sek ler de uç ma ya ba� lar.
Ken di nin ve çev re nin üret ti �i ha va ga z� ol -
ma sa yer ler de sü rü ne ce �i ni bil me den; yük -
sel di �i ni zan ne der.

Al çak gö nül lü lük, in sa n�n ken di ger çe �i -
ne ula� ma s�, ken di in san l� �� n� an la ma s� d�r.
Er dem li ya �a m� ya ra tan, in sa n� mut lu lu �a
ula� t� ran ka na at kâr l�k ve al çak gö nül lü lük -
tür. Yer yü zün de ki �s t� rap la r�n ço �u al çak
gö nül lü ve ka na at kâr ol ma mak tan kay nak -
la n�r. Mut lu luk; en k� sa �e kil de in sa n�n ola -
nak la r� n�n bi lin cin de ol ma s� ve ye tin me si ni
bil me si ola rak ta rif edi lir. Ça l�� mak, üret -
mek, da ha iyi si ne ula� mak ve mal mülk sa -
hi bi ol mak ar zu su çok kut sal bir �ey dir ve
in sa n� çok mut lu eder. Ula� t� ��n yer; zen gin -
lik, ge nel mü dür lük hat ta kral l�k bi le ol sa,
ye tin me si ni bil me yip aç göz lü olur san ve ya
yük sel di �in yer ne re si olur sa ol sun al çak
gö nül lü ol maz san mut lu ola bil men ola s� de -
�il dir. Haz re ti Ali “�n sa n�n en bü yü �ü en
yük sek yer de iken al çak gö nül lü olan, kud -
ret sa hi bi iken ba ��� la yan, güç lü ol du �u za -
man ada let li olan d�r” der. Bir çok zen gin ar -
ka da ��m var d�r, sü rek li yok luk ve k�t l�k duy -
gu su için de mut suz ya �ar lar, fa kat al d�k la r�
kü çü cük emek li ay l�k la r�y la bol luk duy gu su
için de mut lu ya �a yan o ka dar çok ar ka da -
��m da var ki… On lar ger çek zen gin li �in gö -
nül zen gin li �i ol du �u nu bi le rek ya �� yor lar.

Çok say g�n bir bü yü �ü mün ra hat s�z l� ��
ne de niy le çok ün lü bir dok to ra git mi� tik.
Has ta l�k ne de niy le da ha ön ce yap t� �� m�z gi -
ri �im le ri k� sa ca an lat t�k. Da ha ön ce gö rü� -
tü �ü müz dok tor lar ken di siy le ay n� üni ver si -
te de ve ya ba� ka üni ver si te ler de ho ca idi.
Sö ze, bun dan ön ce do� ru dü rüst hiç bir
dok to ra git me di �i mi zi söy le ye rek ba� la d�,
ken di nin ne den li bü yük dok tor ol du �u nu
uzun uzun an lat t�. Mu aye ne ha ne den ç�k t� �� -
m�z da a�a be yim “Bir da ha bu ra ya gel me -
ye lim. Bil gi siy le ki bir le nen ve al çak gö nül lü -
lü �ü nü kay be den en bü yük ca hil dir. An cak
ba �a r�y la, pa ray la, �öh ret le ap tal la� ma yan,
al çak gö nül lü in san, iyi bir dok tor ve iyi bir
in san ola bi lir” de di.

Si zin ken di ni zi bü yük gös ter mek için
rek lâm lar yap ma n� za, uzun nu tuk lar at ma -
n� za ve ya mes lek ta� la r� n� z� kö tü le me ni ze
ge rek yok. Haz re ti Mu ham med “Al çak gö -
nül lü ola n� Al lah yü cel tir” der.

B
Bayram ile bitsin
BÜTÜN ACILAR
�slam âlemi bir Ramazan Bayramı’na daha kavu�tu. Müslüman co�rafyada sancılar, çatı�malar

devam etse de gelece�e yönelik tek bir temennimiz var: ‘Bu Bayram bitsin artık bu acılar”

Ramazan ayında Osmana�a Camii bahçesinde her gün yüzlerce ki�i,
Kadıköy Müftülü�ü’nün A�evi’nde hazırlanan yemeklerle iftarını açıyor.

Ö�len vakti de yine iftarlarını evde açmak isteyenler için yemek
çıkarılıyor. Ramazan ayında günde 700 ki�ilik yemek ikram ediliyor.

Kızılay’dan
YARDIM ELi

TÜRK K�z�lay� Kad�köy �ubesi
Ramazan ay�nda da vatanda�lar�n

ihtiyaçlar�n� gideriyor. K�z�lay Kad�köy
�ube Ba�kan� Numan Hocao�lu,

tespit ettikleri ve edecekleri ihtiyaç
sahibi ailelere Kad�köy K�z�lay

�ubesi’nin g�da yard�mlar�n�n devam
edece�ini söyledi. “Hedefimiz 250

aileye g�da yard�m� ula�t�rmak.
Yakla��k 80-90 Liral�k g�da paketleri
haz�rlad�k. �çinde yakla��k 20 kiloluk
erzak var. Kurban ba���lar�m�zdan
haz�rlad���m�z et konservelerini de
paketlere koyduk” diyen Numan

Hocao�lu, K�z�lay
�ubesi olarak

Kad�köy’deki baz�
ma�azalarla da

i�birli�iyle giyim-
ku�am yard�mlar�na
a��rl�k vereceklerini,

özellikle çocuk
k�yafetlerine önem
verdiklerini söyledi.
“Önümüz bayram.

Çocuklar�m�z�
sevindirmek istiyoruz”

diyen Hocao�lu, kendilerinin tespit
etmelerinin yan� s�ra muhtarl�klardan

fakirlik kâ��d� getirenlere yard�m
yapacaklar�n� belirtirken, giyim

yard�mlar�n�n beklentiden fazla olmas�
durumunda daha önceden tespit

ettikleri vatanda�lara ve Anadolu’ya bu
yard�mlar� göndereceklerini de söyledi.
Kad�köy K�z�lay �ubesi olarak Sakatlar
Derne�i Anadolu Yakas� �ubesi’ndeki

20 ihtiyaç sahibine g�da yard�m�
yapt�klar�n� söyleyen 

Hocao�lu, hay�rsever veya ihtiyaç
sahibi vatanda�lar�n 0216 336 05 66-

336 99 07 - 0542 661 39 47 nolu
telefonlardan kendilerine

ula�abileceklerini kaydetti.

250 aileye
gıda yardımı
yapacak olan

Kızılay
Kadıköy
�ubesi

çocukları da
bayramda

sevindirmeyi
hedefliyor.
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● Mus ta fa SÜR ME L�

�s tan bul’un en es ki çar �� la r�n dan bi rin de Ka d� -
köy Ta ri hi Çar �� s�’nda ta ri hi bir bu lu� ma ya �an -
d�. Dört adet ca mi si, ay r� inanç la ra sa hip 3 ta ri hi

ki li se si ile fark l� din le re ev sa hip li �i ya pan Ka d� köy
Ta ri hi Çar ��, önü müz de ki y�l la ra “ge le nek” ola rak
ak ta r� la cak bir uy gu la ma y� ba� lat t�. Ta ri hi Çar �� es-
 na f�, Ka d� köy Be le di ye si’nin des te �i ile ka t� l� m�n
yük sek ol du �u so kak if ta r� ger çek le� tir di. 

Ka d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy lü ler ile or tak -
la �a ver di �i mü ca de le so nu cun da Ku� di li’ne AVM
yap ma ka ra r� n� dur du ran Ka d� köy Çar �� s�’nda, bu
y�l Ra ma zan ay� ve bay ram co� ku su bir ba� ka ya �a -
n� yor. Es na f�n ara s�n da ki bir lik her ge çen gün güç -
le ni yor. Ba l�k ç� la r�, ren gâ renk ma nav la r�, an ti ka c�
dük kân la r�, lo kan ta ve �i rin ka fe le riy le Ka d� köy’ün
nab z� n�n at t� �� me kân la r�n ba ��n da ge len Ka d� köy
Ta ri hi Çar �� s�’nda es naf, son ola rak bir lik ve be ra -
ber lik vur gu su için so kak if ta r� dü zen le di. 

Ka d� köy Ta ri hi Çar �� Kül tür ve Da ya n�� ma
Der ne �i’nin or ga ni zas yo nuy la ya p� lan so kak if ta -
r�n da böl ge de bu lu nan Ca fe ra �a, Os ma na �a, Sul tan
Mus ta fa �s ke le Ca mii ile Ket hü da Ca mii imam la r�,
Ayai Efi mi a Rum Or to doks Ki li se si, Surp Ta ka vor
Er me ni Ki li se si ve �n gi liz Pro tes tan Ki li se le ri nin
yet ki li le ri, çar �� es na f� ile semt sa kin le ri ay n� ma -
sa da bu lu� tu.  Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk ile Ta ri hi Çar �� Der ne �i Ba� ka n� Ali Geç -
gel’in ev sa hip li �i ni üst len di �i if tar prog ra m�
Kur’an-� Ke rim okun ma s�y la ba� la d�.

An ti ka c� lar so ka �� ola rak bi li nen Tel lal za de so -
ka ��n da ki if tar da, her gö rü� ten ve inanç tan Ka d� -
köy lü bi ra ra ya ge le rek, if ta ri ye lik, çor ba, et li pi lav,
tat l� ve içe cek ler den olu �an if tar ye me �i ni pay la� -
t�.

Ta sav vuf eser le ri nin ya n� s� ra an ti ka c� la r�n, gra -
mo fon lar dan çal d�k la r� mü zik ler le renk le nen if tar -
dan son ra so kak ta ki ka fe ter ya lar da otu ran bir grup
genç,  Ka d� köy Ta ri hi Çar ��’n�n Ku� di li Ça y� r� na
AVM ya p�l ma s� na kar �� ver di �i mü ca de le yi ha t�r -
la ta rak “Her yer Tak sim her yer di re ni�” slo gan la r�
at�p, k� sa bir sü re ten ce re-ta va ey le mi yap t� lar. 

� �F TAR ÇAR �I YA
B�R BA� KA RENK GE T�R D�

� Yu suf Sez gin Ka ra ha san: Yaz ta til le rin de Ta ri -
hi Çar ��’da ça l� �an bir ö� ren ci yim. Çar �� es na f� n�n
ve sa kin le rin bir ara da if tar da bu lu� ma s� çok gü zel. 
� Tun cay Ku dun: 40 se ne dir Ka d� köy lü yüm ilk
de fa böy le bir �ey ya �an d� Ta ri hi Çar ��’da. Ra ma -
zan’da ki bu bu lu� ma mut lu et ti biz le ri. Sa �ol sun -
lar.
� Zey nep Ay man(Ca fe ra �a Ma hal le si Muh ta r�):
Ken di ma hal lem de dü zen le nen bir so kak if ta r�n da -
y�m. Çok ke yif li. Çün kü Ta ri hi Çar ��’n�n Mo da ve
Ca fe ra �a Ma hal le si için ay r� bir öne mi var. Çok es -
ki bir yer le �im ve ay n� za man da es naf la Mo da l� lar
ara s�n da gü zel bir ba� var d�r. Bu tür bu lu� ma la r� bu
ba� la r� kuv vet len di ri yor. AVM ol ma ma s� da ay r�
bir ke yif. Biz kla sik an lam da bak kal la r� m� z� is ti yo -
ruz. Ma hal le kül tü rü, es naf la var. 
� Meh met Ece vit: 46 y�l l�k dük kâ n� m�z da bil fi il
42 y�l d�r ça l� �� yo rum. Bil di �im ka da r�y la bu ilk if -
tar ol du Ka d� köy Ta ri hi Çar ��’da. Gü zel di. Der ne -
�i miz ön cü lük et ti, Ka d� köy Be le di ye miz de
yar d�m c� ol du. �yi bir or tam d�. �n �al lah de vam et ti -
ri riz. 
� Yi �it-Mert Ay d�n kar de� ler: Bu ge ce muh te �em
ol du. Uzun za man d�r yan ya na ge le me di �i miz a�a -
bey le ri miz le kar de� le ri miz le es naf dost la r� m�z la
omuz omu za ye mek ye dik. �f tar aç t�k. Her inanç-
 tan her kes ma sa day d�. Çok gü zel di. Ho� soh bet ler
et tik. Ve si le olan her ke se te �ek kür edi yo ruz. Ha ri -
ka bir ak �am d�. 
� Ka d� köy Ta ri hi Çar �� s� Kül tür ve Da ya n�� ma
Der ne �i Yö ne tim Ku ru lu Ba� ka n� Ali Geç gel: Bir
il ki ger çek le� tir dik ve gu rur lu yuz. Ma hal le miz de ki
ca mi imam la r� m�z, yi ne ma hal le miz de bu lu nan ki -

li se ler den yö ne ti ci ler ka t�l d�. Man za ra y� gö rü yor -
su nuz. Bir lik, be ra ber lik için de bir if tar aç t�k. Ama -
c� m�z �s tan bul’un 1400 y�l l�k geç mi �iy le en es ki
çar �� s� olan Ka d� köy Ta ri hi Çar �� s�’n� iba det ha ne -
le riy le, es naf la r�y la, sa kin le riy le tüm bi le �en le riy le
bu lu� tur mak t�. Ka t� l� m�n aç�k ça s� bu ka dar çok ola-
 ca �� n� bek le mi yor duk. 600 ma sa yer le� tir dik so ka -
�a. Se ne ye k�s met olur sa ikin ci si ni dü zen le ye ce �iz.
Ta ri hi Çar �� Fes ti va li’ni de ba� lat m�� ve bu y�l
üçün cü sü nü ger çek le� tir mi� tik. Bu çar �� y� hak et ti -
�i de �e re ula� t�r mak ama c� m�z. Çar �� es na f� ola rak
otu rur soh bet ede riz, yar d�m la �� r�z, da ya n�� ma ya-
 pa r�z. Bu, AVM kül tü rün de yok. 

� K�M LER GEL D� K�M LER
GEÇ T� BU ÇAR �I DAN

1462 es na f� ba r�n d� ran Ta ri hi Çar ��’da 7 cad de
ve 9 so kak bu lu nu yor. Her so ka ��n da ay r� bir dün -
ya var san ki. An ti ka c� s�n dan be yaz e� ya ve elek tro -
nik çi si ne, ba l�k ç�, �ar kü te ri, f� r�n, yi ye cek içe cek
me kân la r�, teks til, ki ta bev le riy le çok fark l� es naf
yel pa ze si ne sa hip. Gün de 1-1,5 mil yon ki �inin Ta r-

i hi Çar �� ya u� ra d� ��, or ta la ma ki �i ba �� 40-60 Li ra
ara s�n da al�� ve ri� yap t� �� ve met ro nun gel me siy le
mü� te ri sir kü las yo nu nun da ha da art t� �� be lir ti li yor.
Ge ce 03.00-04.00’le re ka dar Çar �� da can l� l�k sü rü -
yor. Özellikle son günlerini ya�ad���m�z ve Ra-
mazan ve yakla�an bayram öncesi gibi özel
dönemlerde de Çar�� daha bir hareketleniyor. 

Çar��da; Yal ç�n da� Ka sa b� 1938, Mo da Ci �er -
ci si 1929, Öz can Tur �u cu su 1935, Feh mi’nin Lo -
kan ta s� 1919, R� fat Say g�n Ec za ne si 1924,
Ada pa za r� Is la ma Köf te ci si 1965, Be yaz F� r�n 1900,
Ha c� Be kir �e ker ci si 1937, M� s�r Çar �� s� 1916, Bay-
 lan Pas ta ne si 1961 ta rih le rin den bu ya na Ka d� köy -
lü le re hiz met veriyor.

Çar ��’da ka pa nan dük kân lar ise �un lar:
�e ker ci An d�ç, Ka sap Mi ka il, �e ker ci To to,

�öh ret �e ker ci si, Hü se yin Efen di Mey ha ne si, Sü-
 ley man S�r r� Bey Mey ha ne si, Ber ber An don, Sar raf
Kas tel li, Kü tüp ha ne ci K�z, Ya fet Ec za De po su, Ez -
me ci Ce mil za de Kar de� ler, Sa at çi Agâh Bey, Kars
Pas ta ne si, So kak Fo to� raf ç� s�, �ngiliz Kooperatifi. 
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Basın mensuplarıyla iftar…
KADIKÖY Belediye Ba�kan�
Selami Öztürk, Kad�köy’de
görev yapan ulusal ve yerel

medya temsilcisi
gazetecilerle iftarda bulu�tu.
Kad�köy Belediyesi Kalam��
Khalkedon Restaurant’daki

iftar yeme�inde
ev sahipli�ini, Ba�kan

Selami Öztürk ile Bas�n
Dan��man� Arife Avcu
Çall�o�lu yapt�. Gazete

Kad�köy çal��anlar�n�n da
kat�ld��� iftar yeme�inde

Ba�kan Öztürk, gazetecilerin
gündemle ilgili sorular�n� da

yan�tlad�.

KADIKÖY Belediye Ba�kan�
Selami Öztürk, Kad�köy

Mahalle Muhtarlar� ile iftarda
bulu�tu. Moda Deniz

Kulübü’nde gerçekle�en iftar
yeme�ine kat�lan muhtarlar,
keyifli bir sohbetin yan�nda,

kendi mahalleleriyle ilgili
istek ve s�k�nt�lar�n� da dile getirdiler. �ftar

davetine; Kad�köy Belediyesi Fen ��leri Müdürü
Murat Arslan ile Temizlik ��leri Müdürü Bülent

Özay ve Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapo�lu

da kat�ld�. Ba�kan Öztürk, mahalle muhtarlar�n�
belediye ailesinin bir parças� olarak gördüklerini
kaydederek, “Mahalle muhtarlar�m�z ile uyumlu
bir �ekilde çal���yoruz. Hepimizin ortak amac�
Kad�köylüye hizmet. Bu ortak amaç için el ele
veriyoruz. Muhtarlar�m�zla yard�mla�arak ve

sorunlara birlikte çözümler üreterek çal���yoruz.
Her muhtar�m�z belediyemizin ilgili müdürünü

arayarak sorununu rahatl�kla iletebiliyor,
çözümünü sa�l�yor. Mahallemizdeki gözümüz

kula��m�z olan muhtarlar�m�za bir kez daha
te�ekkür ediyorum” dedi. 

Reflü’ye DiKKAT

M�DE Reflüsü olarak bilinen
Gastro Özofageal Reflü
hastal���, mide içeri�inin

yemek borusuna geri
kaçmas� nedeni ile olu�uyor.
Asit, safra ve pankreas s�v�s�
içeren mide içeri�inin yemek
borusuna gelmesi ve uzun

süre temas etmesiyle yemek
borusunun kendini bu mide

içeri�inden koruma
özelli�inin yok olmas�ndan

kaynaklanan reflü,
eri�kinlerin yakla��k yüzde

20'sinde görülüyor. Kad�köy
�ifa Sa�l�k Grubu Genel
Cerrahi Uzman� Op. Dr.
Levent Emino�lu, bol

miktarda g�da
tüketti�imiz
Ramazan

ay�nda reflüye
yol açabilen
yiyecekler
hakk�nda

detayl� bilgi
verdi.

Emino�lu, bir
reflü

hastas�n�n
her zaman

için beslenme
konusunda
kendisinin

uzman�
olmas� gerekti�ini ve

kendisini en çok etkileyen
g�dalar� belirleyip bu g�dalar�

mümkün oldu�unca
diyetinden ç�karmas�

gerekti�ini belirtti. Her
g�dan�n her ki�ide ayn� etkiyi

yapmayaca��n� söyleyen
Emino�lu, “Yedi�imiz

g�dan�n ne
oldu�unun
yan� s�ra
yedi�imiz

miktar,
yedi�imiz
zaman ve
yan�nda
tükettik-

lerimiz, bu
g�dalar�n etkisini

de�i�tirecektir” dedi.
� REFLÜYÜ TET�KLEYEN

GIDALAR
Op. Dr. Levent Emino�lu,

reflüyü tetikleyen g�da
maddelerini de �öyle

s�ralad�:
� Narenciye ve reflü:

Portakal, greyfurt ve ek�i
mandalina ile limon, klasik
olarak relüyü tetikler. Çok

asitli olduklar�ndan bu
g�dalar�n tüketilmesi mide ve

gö�üste yanmaya neden
olabilir. Özellikle aç karn�na
yenmemelidir.

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 asitik
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 ise böyle bir
etkisi yoktur.

� Baharatlar ve reflü:
Ac� ye�ilbiber,
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.
� Eski ka�ar, fıstık, ya�lı

pirzola 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:
Fermente edilmi�

alkollü içecekler (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
görülür. 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.
� Kafein 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
tetiklerler. Kahve severlerin
sabah kahvesi sonras�nda

gün sonunda kahve ve
kafein içeren di�er içecekleri

tüketmemeleri gerekir.
� Çikolata 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.
� Gazlı

içecekler
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.

Ramazan’da reflüye
yakalanmamak için

dikkat edilmesi
gereken 

10 yiyecek!

Ege Festivali öncesi iftar buluşması
KADIKÖY Belediyesi evsahipli�inde,
Ege Birli�i tarafından düzenlenecek

Ege Festivali için 26 Egeli dernek
temsilcisi, iftarda biraraya geldi.  

Egeli dernek yöneticileri ile geçti�imiz
hafta Fenerbahçe Khalkedon’da

düzenlenen iftar yeme�inde biraraya
gelen Kadıköy Belediye Ba�kanı

Selami Öztürk, Ege Festivali’nin ilk
toplantısını gerçekle�tirdi. Ba�kan

Selami Öztürk, Egelilere evsahipli�i
yapmaktan büyük mutluluk

duydu�unu belirtirken, EGEB�R
Ba�kanı H. Re�it Öz, Ege kültürü ve

kimli�ine en uygun yer olan
Kadıköy’de Ege Festivali’nin ilkini

gerçekle�tirmekten onur
duyduklarını söyledi.
� EGE’N�N DE�ER VE

KÜLTÜRLER� KADIKÖY’DE
Ege’nin tüm de�erlerini ve kültürünü

�stanbul’a ta�ıyacak olan Ege
Festivali’nin, her sene tekrarlanarak

geleneksel hale getirilmesi planlanıyor.
8 Ege ilinin, �stanbul’da faaliyet
gösteren 26 dernek ve vakfın

temsilcilerinden olu�an Egeliler Birli�i
(EGEB�R), Kadıköy Belediyesi

evsahipli�inde, 3-6 Ekim 2013’de Kadıköy
Özgürlük Parkı Pazar Yolu’nda Ege Festivali’ni
gerçekle�tirecek. Sanat danı�manlı�ını �zmirli

sanatçı Ali Kocatepe’nin yapaca�ı Ege Festivali
kapsamında cumbalı Ege Evleri’nden olu�an

Ege Soka�ı kurulacak. 4 gün sürecek etkinlikte
ayrıca Ege yöresel ürünleri tanıtımı, ikramlar,

folklor gösterileri ve Egeli sanatçıların
konserleri, söyle�i ve imza etkinlikleri yer

alacak.

Başkan Öztürk Mahalle muhtarlarıyla
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Geç ti �i miz haf ta so nu Ba� dat Cad de -
si, özel bir et kin li �e sah ne ol du.
Esas olarak Ankara’da düzenlenen,

�stanbul’la birlikte �zmir, Antalya, Mersin,
Çanakkale gibi �ehirlerde de e� zamanl'
gerçekle�tirilen, Me ril Çi� dem’i An ma ve
27 Tem muz Bi sik let li ye Say g� Ey le mi, 27
Tem muz Cu mar te si gü nü Ba� dat Cad de si
Göz te pe 60. Y�l Par k� önün de ba�lad�.

OD TÜ �n �a at Mü hen dis li �i ö� ren ci si
Me ril Çi� dem Dur mu�, 8 Tem muz Pa zar te -

si gü nü An ka ra An go ra Bul var� üze rin de bi -
sik le tiy le yol al�rken bir arac�n ken di si ne
çarp mas� so nu cu he nüz 22 ya��nda aram�z-
dan ayr�ld�. Sayg� Turu, hem Me ril’i an mak,

hem de top lu ma “tra fik te bi sik le tin de en az
araç lar ka dar hak lar� ol du �u nu ve tra fik te
her za man sayg� gös te ril me si ge re ken bir
ula��m arac�” ol du �u nu hat�rlat mak için ger -

çek le� ti ril di. 
Cu mar te si gü nü sa at 16:00'da  Göz te pe

60. Y�l Par k� önün de bu lu �an bi sik let çi ler,
Ka d� köy’e do� ru pe dal çe vir di ler. Me ril’i ve
bu gü ne ka dar bi sik let üze rin de ha yat�n� kay-
 bet mi� olan tüm bi sik let li le ri be lir li nok ta -
lar da 1 da ki kal�k sayg� du ru� lar�yla anan
bi sik let çi ler, “Ara ba n�n Sa hi bi sin Yo lun De -
�il”, “Tra fik te Biz De Va r�z”, “Bi sik let li yi
Fark Et”, “Ka ti lim Ol ma” ve “Yo lu Pay la�”
ya zan dö viz ler ta �� d� lar.  
� PA ZAR GÜ NÜ DE ET K�N L�K VAR!

2012’den bu yana bisiklete ve bisiklet
yollar�na dikkat çekmek için etkinliklerine
devam eden “Bisiklet Yoluna Sahip Ç�k!”
adl� ba��ms�z ve sivil bisiklet hareketi
üyeleri, 4 A�us tos Pa zar gü nü de Ba� dat
Cad de si Göz te pe’de ki 60. Y�l Par k�’nda sa -
at 16.00’da top la na rak pe dal çe vi ri yor lar.
Hareketin sözcüsü En gin Er te kin, her ay�n
ilk Pa zar gü nü sa at 14:00’te Göz te pe Par k�
önün de top la na rak ey lem yap t�k la r� n� be lir -
te rek, “An cak bu aya özel olarak, ha va la r�n
s� cak ol ma s� ne de niy le bu lu� ma sa ati mi zi
16.00’ya çek tik. Par k�n önün de bu lu� tuk tan
son ra Hay dar pa �a’ya ka dar gi de rek ge ri dö -
nü yo ruz. Ama c� m�z, bi sik let yo lu nun ye ni -
den ha ya ta ge çi ril me si ni sa� la mak. Tüm
bi sik let se ver le ri et kin li �i mi ze da vet edi yo -
ruz” de di. 

2013 Deafolimpik (��itme Engelliler) Oyunlar�
Bulgaristan'�n Sofya kentinde 26 Temmuz-4

A�ustos tarihlerinde düzenleniyor. ��itme
Engelliler Olimpiyat Oyunlar�’nda haz�rl�k

sürecini Üsküdar Burhan Felek Spor
Kompleksi’nde geçiren ��itme Engelliler

Karate Milli Tak�m� da madalyalar kazanma
hedefiyle Bulgaristan’da. Deafolimpik

Oyunlar�’na 16 bran�ta 186 sporcu ve
yakla��k 300 ki�lik bir heyetle kat�lan Türkiye
haz�rl�klar�n� tamamlayarak 25 Temmuz 2013
Per�embe günü Sofya’ya gitti. Sporcular�n
Olimpiyatlara haz�r olduklar�n� ifade eden
Milli Tak�m Antrenörleri, �ampiyonadan

umutlu olduklar�n�n alt�n� çizdiler.
Deafolimpik Oyunlar� dört y�lda bir yap�l�yor.

2017 Deafolimpik
Oyunlar�’n�n
ülkemizde

yap�lacak olmas�
nedeniyle 2013

Deafolimpik
Oyunlar� ülkemiz
aç�s�ndan önem

ta��yor. Milli
Tak�m

Antrenörleri,
olu�turduklar�
kadro ile 2017

y�l�nda ülkemizde
madalyalar

kazand�rarak
bayra��m�z�

göndere çekmeyi
hedeflediklerini
ifade ediyorlar.

AMATÖR
futbolumuzda

devrim gibi karar.
Amatör

tak�mlar�m�z
bundan böyle
gece de maç

yapabilecekler.
Sahalar�nda
���kland�rma

bulunan ve gece
maç oynamak

isteyen kulüpler,
sahalar�n� sezon

ba�lamadan önce
müsabaka oynanacak
�ekilde haz�rlamalar�
durumunda sezon

içerisinde gece maçlar�
oynayabilecekler. Bu
konuda istekli olan

kulüplerin sezon ba��
verdikleri kat�l�m

evraklar�n�n yan�nda gece
maç� oynamak istediklerini
belirten dilekçelerini teslim

etmeleri gerekiyor.
Yap�lan denetimler

sonucunda gece maç�
oynamaya elveri�li

olan sahalar
belirlenecek ve sezon

içerisinde bu
do�rultuda

müsabakalar
programlanacak. 
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Fenerbahçe Basketbol takımı üç yıldızı
kadrosuna kattı. Yıldızlar görkemli bir

törenle kendilerini Fenerbahçeli yapacak
imzalarını attılar. Fenerbahçe Ülker

Basketbol Takımının kadrosuna kattı�ı
dünyaca ünlü üç yıldız; Luka Zoric,

Nemanja Bjelica ile Linas Kleiza kendilerini

Fenerbahçe’ye ba�layan sözle�melere
imza attı. Nemanja Bjelica ve Luka Zoric’le
3’er yıllı�ına, Linas Kleiza ile ise 2 yıllı�ına

anla�maya vardı. Fenerbahçe Ülker’e
gelmekten ve burada olmaktan dolayı

gurur duyduklarını belirten yeni transferler
ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler.

FENERBAHÇE’YE 3 YILDIZ

2013 - 2014 sezonunda �stanbul Amatör
liglerinde görev alacak Tertip Komitesi

üyeleri belli oldu ve Tertip Komitesi’nin yeni
üyeleri TFF taraf�ndan onayland�.

Tertip Komitesi’nde yer alan isimler �öyle:
ÖMER ALA (TFFHGD �stanbul �ubesi)

MET�N ÇIRPAN (�stanbul ASKF) 
SELÇUK AKAY (Gençlik Hizmetleri ve

Spor �l Md.)
SÜPER AMATÖR L�G

MET�N SÖNMEZ
MET�N MATARACI
AL� SA�T ÇOLAK
1. AMATÖR L�G

MUSTAFA EREN
YUSUF D�NÇ
YA�AR U�UR

ALT YAPI
BEK�R TARI

MUSTAFA TÜRLÜ
ONUR KU�ATAN

Tertip
Komitesi
belli oldu

Geçti�imiz ay bisikletiyle yolda giderken hayatını kaybeden
ODTÜ ö�rencisi Meril’i anmak hem de trafikte bisikletin de en
az araçlar kadar hakları oldu�unu hatırlatmak için Kadıköy’de

pedal çeviren bisikletseverler, 4 A�ustos Pazar günü de
bisiklet yoluna sahip çıkmak için toplanıyorlar. 

2013 Deafolimpik Oyunlar�’na Do�ru

Kadıköy’de ‘Bisikletliye Saygı’ eylemi

Amatörler gece de maç yapabilecek

Hakemler Avrupa’da düdük çalacaklar
TFF �stanbul �ubesi, TFFHGD
�stanbul �ubesi ve �stanbul �l
Hakem Kurulu’nun yürüttü�ü

uluslararası temasları
sonucunda �l Hakemlerimiz

Avrupa’da maç yönetecekler. Bu
hakemler arasından sınav ve

mülakatlar sonucunda gelecek
vaat eden 21 hakem seçilecek,

seçilenler, 14 Temmuz-3

A�ustos tarihleri arasında
düzenlenecek olan �sveç Gothia
Cup, Danimarka Dana Cup ve

Norveç Norway Cup’a katılacak.
TFF �stanbul �ubesi’nden

yapılan açıklamada,
“Hakemlerimizin yurt dı�ı

kampında ilimizi ve ülkemizi en
iyi �ekilde temsil edeceklerinden

�üphemiz yoktur. Turnuvalara

dünyanın dört bir yanından
gelen 1700 takım ve 75 ülkeden

400 hakem katılıyor.
Hakemlerimizin yurt dı�ı

kampına katılmasında Ki�ılı,
Nike ve Lotto firmaları sponsor
olarak destekte bulundular. Bu
büyük organizasyona katılan

de�erli hakemlerimize ba�arılar
dileriz” denildi.

Dünyanın spor
başkenti gibi

�STANBUL’un her yıl 80’den fazla
uluslararası spor faaliyetine ev sahipli�i

yaptı�ı açıklandı. �ampiyonlar Ligi Finali,
UEFA Kupası, Formula 1, MotoGP, Dünya

Bayanlar Tenis �ampiyonası, �stanbul
Cup, Dünya Basketbol �ampiyonası,

Dünya Güre� �ampiyonası, Dünya Salon
Atletizm �ampiyonası, Dünya Yüzme

�ampiyonası bunlardan sadece birkaçı.
�stanbul bir ba�ka yönüyle daha dikkat

çekiyor. �stanbul’da bulunan lisanslı
sporcu sayısı ise pek çok kentin nüfusunu
geride bırakıyor. �stanbul bu yönüyle adeta

bir spor ba�kenti gibi. Tüm bu artıları
bünyesinde barındıran �stanbul’un

2020 iddiasının ise di�er �ehirlerden fazla
oldu�u kulislerde konu�uluyor.

Sporun ba�kenti �stanbul’da her yıl yo�un
uluslararası organizasyon trafi�i

ya�anıyor. �çinde Dünya ve Avrupa
�ampiyonaları ile dünya çapında

organizasyonların bulundu�u 80’in
üzerinde uluslararası faaliyet, her yıl

�stanbul’da ba�arıyla gerçekle�iyor. Her yıl
yo�un uluslararası organizasyon trafi�inin

ya�andı�ı metropolün olimpiyatlara
hazırlanabilmesi için çalı�malar devam

ediyor. Tesisle�me ve alt yapı faaliyetleri
bütün hızıyla sürüyor. Olimpiyatların alt
yapısını olu�turacak stadyumlar, spor

salonları yüzme havuzları gibi birçok dev
tesis �stanbul’da hizmet veriyor ve yenileri

tasarlanıyor. Türk sporunun lokomotifi
olan �stanbul, bünyesinde 322 bin lisanslı

sporcu barındırıyor.

322 bin sporcunun bulundu�u
ve her yıl 80’den fazla uluslar

arası spor faaliyetinin
gerçekle�ti�i �stanbul, 2020

Olimpiyatlarında iddialı.
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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

� 2 - 15 A�USTOS 2013
Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi

Kad�köy Hayvan Dostlar� Platformu
Tel.: 0216 - 415 67 61
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