
Asl� AYHAN

� Yaz�s� 8’de

Fair - Play

�nal AYDINO�LU

� Yaz�s� 10’da

TAHRİBAT

� 16 - 22 A�USTOS 2013 � Y›l: 14 � Say›: 700 � 20 Kr.

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 542 50 00
/ 1288 

Dile kolay Gazete Kad�köy, 700.
say�s�na ula�t�. Bu hafta, 700.

say�m�z�n gururunu ve mutlulu�unu
ya��yoruz. Gazetemize ilk ç�kt��� Kas�m
1999 y�l�ndan beri 14 y�l destek olan,

bize inanan, bizimle ba��n� hiçbir
zaman koparmayan tüm okurlar�m�za

yürekten te�ekkür ediyoruz. 
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 L
E Adalar, yaz günlerinde 3

ayrı sergi ile ziyaretçilerini
a�ırlıyor. Sergilerden biri

olan “Balık A�(a)lara
Takıldı”da kontrolsüz

avcılı�ın yarattı�ı tahribatı
gösteriliyor. 

� Haberi Sayfa 11’de

Bisikletli Ölümleri
Dursun Eylemi, 

18 A�ustos Pazar
günü saat 16.00’da
Caddebostan’da
Beltur’un önünde

ba�lıyor. 
� Haberi Sayfa 4’te

Yo�urtçu Parkı Forumu, Gezi
direni�çilerinin gözaltına

alınmasına ve Haydarpa�a
Garı’nın insansızla�tırılmasına

kar�ı yürüyü� yaptı.
� Haberi Sayfa 3’de

Bisiklet eylemi Pazar günüYoğurtçu’dan gözaltılara protesto,
HAYDARPAŞA’YA DESTEK

Adalar için sergi zamanı...

Kadıköy’ün kamusal alanlarını sanatla zenginle�tirmeyi
amaçlayan Kadıköy Belediyesi kolları sıvadı. �lçeye 12

heykel diken belediye, 5 heykel daha yaptırıyor. Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden hocaların kordinasyonundaki
proje kapsamında üretilen eserlerde; kimi zaman ünlü bir ki�i

yâd edilirken kimi zaman da sanatçının özgün çalı�ması
Kadıköylüleri selamlıyor…

�� Haberi 6. Sayfada

Kadıköy
Belediyesi’nin

yaz ak�amlarını
serinleten büyük
etkinli�i Tiyatro
Festivali bu yıl 

11. ya�ına giriyor.
17 A�ustos’ta

ba�layacak olan
festival

kapsamında özel
tiyatroların

sahneleyece�i 19
oyun ücretsiz

izlenecek. Bu yaz
da Selamiçe�me

Özgürlük
Parkı’nda üç hafta
boyunca tiyatrolu

ak�amlar
ya�anacak.

GAZETE KADIKÖY
700. SAYISINA ULAŞTI

Parkta tiyatro keyfi başlıyor
�� Haberi 8. Sayfada

HEYKELLER
KADIKÖY’Ü 
SELAMLIYOR…

HEYKELLER
KADIKÖY’Ü 
SELAMLIYOR…

HEYKELLER
KADIKÖY’Ü 
SELAMLIYOR…

HEYKELLER
KADIKÖY’Ü 
SELAMLIYOR…

HEYKELLER
KADIKÖY’Ü 
SELAMLIYOR…

HEYKELLER
KADIKÖY’Ü 
SELAMLIYOR…

�� Haberi 10. Sayfada

HEYKELLER
KADIKÖY’Ü 
SELAMLIYOR…

Çifte Kumrular
Heykeli

Fikret Mualla Heykeli
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�s tan bul Nük le er Kar �� t� Plat form, 6
A�us tos 1945 y� l�n da ya �a nan Hi ro �i -
ma fe la ke tinin y�l dö nü mü do la y� s�y la

Ka d� köy’de yü rü yü� yap t�. 4 A�us tos Pa -
zar gü nü ya p� lan ey lem de, Mer sin Ak ku -
yu ve Si nop’a ya p� la cak nük le er san tral ler
pro tes to edil di.

Ka d� köy Bo �a Hey ke li’nin önün de
bir ara ya ge len nük le er kar ��t la r�, “Nük -
le ere inat ya �a s�n ha yat”, “Di re ne di re ne
ka za na ca ��z”, “Nük le er san tral is te mi yo -
ruz” slo gan la r�y la Ka d� köy �s ke le Mey-
 da n�’na yü rü dü. Ey le me, çev re de
bu lu nan lar al k�� lar la des tek ver di.

Nük le er Kar ��t la r� Plat for mu Dö nem
Söz cü sü Nur can Yay la, Ka d� köy Mey da -
n�’nda  bir aç�k la ma yap t�. Yay la, ABD’
nin nük le er bom bay la Hi ro �i ma’da 120
bin, Na ga za ki’de ise 75 bin ki �i yi öl dür -
dü �ü nü be lir te rek, “Dün ya ya ki min pat -
ron ol du �u nu gös ter mek için gös te ri
bü yük ol ma l�y d�” de di.

Na ga za ki ve Hi ro �i ma’ya at� lan nük-
 le er bom ba la r�n kul la n�l ma sa da ha len
üre til di �i ne dik kat çe ken Yay la, nük le er
de ne me le rin ge nel lik le yok sul halk la r�n
ya �a d�k la r� böl ge ler de ya p�l d� �� n� söy le -
di.

�k ti da r�n da nük le er si lah lan ma ya r� -
�� na dâ hil ola bil mek için nük le er ener ji
ya lan la r�y la hal k� kan d�r d� �� n� ifa de eden

Yay la, “Hü kü me tin Ak ku yu’da ya p�l ma -
s� plan la nan san tra le ili� kin dü� le ri bi zi
kor kut mak ta d�r. Kir li ener ji ye bel ba� -
lan ma s� hü kü met dü� le ri nin de kir li ol -
du �u nu gös ter mek te dir. Bu kir gi de rek

tüm alan la ra ya y�l mak ta in san ya �a m� n�
yok sa yan bir dü ze ye ula� mak ta d�r” de di.

Yay la, AKP’nin hal k�n ta lep le ri ne
ku lak la r� n� t� ka d� �� n� söy le ye rek Ge zi di -
re ni �in de ya �a nan ölüm le re dik kat çek ti. 

Ta sa r�m Atöl ye si Ka d� köy’de,
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se-
 la mi Öz türk, Ba� kan Yar d�m c� -

s� Mus ta fa De mir can, Plan Pro je
Mü dür Yar d�m c� s� �u le Say dam ve
Plan Pro je bi ri mi pey zaj mi mar la r� n�n
ka t� l� m�y la bir su num ger çek le� ti ril -
di.

1 A�us tos Per �em be gü nü ger çek -
le� ti ri len su num da, TAK’�n �u ana ka -
dar aç m�� ol du �u prog ram la r�n
ürün le ri ba s� l� ve di ji tal ola rak gös te -
ril di. A�us tos ay� için de ya p� la cak
olan ilk kap sam l� ser gi nin de bir ön
pro va s� �ek lin de olan su num so nu -
cun da Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se-

 la mi Öz türk, so nuç lar dan çok mem-
 nun ol du �u nu söy le di. 

Öz türk, pro je le rin ço �u nun uy gu -
la na bi lir ni te lik te ol du �u na dik kat çe -
ke rek, Ka d� köy için fay da l� ola cak ve
uy gu la na bi le cek tüm pro je le rin ha ya -
ta ge çi ril me si için ça l�� ma ya ba� la ya -
cak la r� n� aç�k la d�.  Fark l� �e hir ler den
de ge ni� ka t� l� m�n sa� lan d� �� K� y� Kö -
�e prog ra m� ürün le ri ile Ka d� köy için
Tak si du ra ��, si mit ara ba s� ve çi çek
tez gâ h� ta sa r�m la r� n�n ser gi len di �i bu-
 lu� ma n�n ikin ci aya ��, A�us tos ay�
için de Ta sa r�m Atöl ye si Ka d� köy’de
ta sa r�m c� la r�n da ka t� l� m�y la ger çek -
le� ti ri le cek.
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Nükleere karşı Kadıköy’de yürüyüşNükleere karşı Kadıköy’de yürüyüşNükleere karşı Kadıköy’de yürüyüşNükleere karşı Kadıköy’de yürüyüşNükleere karşı Kadıköy’de yürüyüşNükleere karşı Kadıköy’de yürüyüş

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

�stanbul Nükleer Kar�ıtı
Platform üyeleri, Hiro�ima

katliamının yıldönümü
dolayısıyla yürüyü� yaptı.

Çevreciler, Akkuyu ve Sinop’a
kurulacak nükleer santralleri

de protesto etti.

KADIKÖY PROJELERi BAŞKAN’A SUNULDUKADIKÖY PROJELERi BAŞKAN’A SUNULDUKADIKÖY PROJELERi BAŞKAN’A SUNULDUKADIKÖY PROJELERi BAŞKAN’A SUNULDUKADIKÖY PROJELERi BAŞKAN’A SUNULDUKADIKÖY PROJELERi BAŞKAN’A SUNULDU

Nükleere karşı Kadıköy’de yürüyüş

KADIKÖY PROJELERi BAŞKAN’A SUNULDU
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316 - 22 A�USTOS 2013HABER

GÜNÜB�RL�K TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR
� 24-25 A�USTOS CMT-PAZAR ��NEADA-KIYIKOY(YUZME TURU)
� 28 A�U-01 EYLÜL ÇAR-PAZAR KASTAMONU-�NEBOLU-S�NOP
� 7-8 EYLÜL CMT.-PAZAR ULUABAT GÖLÜ –�ZN�K
� 13-15 EYLÜL CMT-PAZAR BOZCADA YÜZME TURU

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 

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

YAZ
MEVS�M�
B�TMEDEN...

� 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 )
� 05 EYLÜL PER�EMBE KUMYAKA-MUDANYA-TR�LYE

Ka d� köy Yo �urt çu Par k� Fo ru mu, 1
A�us tos Per �em be ak �a m�, Ge zi
di re ni �i ne de niy le sü ren gö zal t� ile

tu tuk la ma la ra ve Hay dar pa �a’n�n tu rizm
ve ko nak la ma mer ke zi ya p�l mak için in-
 san lar dan tec rit edil me si ne kar �� yü rü dü.

Ka d� köy Bo �a hey ke li önün de top la -
nan kit le, Hay dar pa �a Ga r�’na do�ru
yürüyü�e ba�lad�. “Di ren Ka d� köy. Gö zal -
t� lar, tu tuk la ma lar, bas k� lar bi zi y�l d� ra -
maz” ve “4+4+4 y� k�m d�r okul lar
bi zim dir” ya z� l� pan kart lar açan kit le,
“Hay dar pa �a hal k�n d�r, hal k�n ka la cak”,
“Gö zal t� lar tu tuk la ma lar bas k� lar bi zi y�l -

d� ra maz”, “Her yer Tak sim her yer di re -
ni�” slo gan la r� n� at t�.

Hay dar pa �a Da ya n�� ma s�’n�n 60. Per -
�em be Bu lu� ma s�’na ka t� lan kit le ad� na
bir ba s�n aç�k la ma s� ya p�l d�. Aç�k la ma da
�u ifa de le re yer ve ril di: “Hay dar pa �a Gar
ve çev re sin de ki 1 mil yon met reka re ka-
 mu sal ara zi yi Ha ra mi le re ye dir me mek
için ‘Hay dar pa �a Gar As la Yal n�z Kal ma -
ya cak’ slo ga n� ile mü ca de le ye ba� la d�k bu
mü ca de le den vaz geç me ye ce �iz. Be de li
ku ru �u na ka dar halk ta ra f�n dan öden mi�
olan Hay dar pa �a Gar ve çev re sin de ki ara -
zi yi ço cuk la r� m� za, to run la r� m� za ka mu
ma l� ola rak tes lim ede ce �iz. As la ses siz
kal ma ya ca ��z, bu ya� ma pro je le ri çö pe
at� l�n ca ya ka dar ‘Hay dar pa �a Gar d�r, Gar
ka la cak’ di ye hay k� ra ca ��z.” Hay dar pa �a
Ga r�’n�n önün de fo rum dü zen le yen kit le,
bu ra dan �mam Ha tip’e çev ril mek is te nen
Ac� ba dem’de ki Öz de mi ro� lu �l kö� re tim
Oku lu’nun önü ne yü rü dü. 

Ka d� köy’ün Ac� ba dem Ma hal le si’nde ki Öz -
de mi ro� lu Or ta oku lu’nun imam ha tip oku-
 lu na dö nü� tü rül me si ne kar �� ç� kan

Ac� ba dem Da ya n�� ma s�, 1 A�us tos Per �em be ak -
�a m� okul önün de ey lem yap t�. 

Ac� ba dem par k�n da 50 ki �iy le ba� la yan yü rü -
yü �e oku la va r�n ca ya ka dar yüz ler ce in san ka t�l d�.
Ey le me, Ac� ba dem, Ko �u yo lu ve Yo �urt çu park la -
r�n dan yü rü ye rek ka t� lan lar ol du. Yü rü yü� es na s�n -
da ev le rin de otu ran çev re sa kin le rin den de des tek
gel di. Sa at 21.30 ci va r�n da ya r� s� n� ma hal le li nin
olu� tur du �u yak la ��k bin ki �i oku lun önün de bu lu� -
tu. “Ac� ba dem uyu ma, oku lu na sa hip ç�k”, “Öz de -
mir bi zim dir bi zim ka la cak”, “Bu da ha ba� lan g�ç
mü ca de le ye de vam”, “Oku lu ma do kun ma” slo gan -
la r� at�l d�. Bir sü re son ra ey lem fo ru ma dö nü� tü. Bir
y�l d�r bu nun s� k�n t� s� n� ya �a yan ve li ler ve ço cuk lar
ko nu� ma lar yap t�. 

Ya� l� ka t� l�m c� lar dan bi ri 52 y�l ön ce bu okul-
 dan me zun ol du �u nu an lat t� ve ek le di: “Ço cu �um
da to ru num da bu ra dan me zun ol du. Öz de mi ro� lu
bi zim dir, ge re kir se biz y� ka r�z, si ze y�k t�r ma y�z.” 

Ma hal le nin genç le ri ve ço cuk lar da söz ala rak
okul la r� n� terk et mek is te me dik le ri ni söy le di.

Öz de mi ro� lu Or ta oku lu’nun imam ha tip oku-
 lu na dö nü� tü rül me me si için oku lun önün de top la -
nan im za la r�n sa y� s� 3 bi ni a� t�. 

Öz de mi ro� lu Or ta oku lu’nun ve li le ri, ö� ret -
men le ri, ö� ren ci le ri ve ma hal le li le rin or tak im za s� -
n� ta �� yan da ha ön ce ki aç�k la ma da, “Biz le rin is te �i
ve fik ri so rul ma dan oku lu mu zun imam ha ti be dö -
nü� tü rül me si ni ka bul et mi yo ruz” de nil mi� ti.

Ac� ba dem Da ya n�� ma s� 17 A�ustos Cumartesi
günü 17.30’da Ac�badem Park�’nda bulu�arak okul
önüne yürüyü� yapacak. Yürüyü�e Yelde�irmeni,
Hasanpa�a ve Ko�uyolu Dayan��malar� da destek
verecek.

Yoğurtçu’dan gözaltılara protesto,
Haydarpaşa’ya destek!

Çok k�ymetli karde�im ve de�erli hekimim Say�n Doktor 

9 A�ustos 2013 Cuma gecesi �zmir Çe�me’deki evinde vefat
etmi� ve 11 A�ustos 2013 Pazar günü �stanbul Üsküdar

Karacahmet Mezarl���’nda topra�a verilmi�tir. 
E�i Tunay Gürün’e, çok sevdi�i o�lu 

Ömer Gürün’e, sevgili k�z� P�nar ile damad� Ahmet Bey’e, 
torunlar� Emre Tarlan, Emir Tarlan, Arslan Gürün ile Ceylan
Gürün’e, karde�ine, ye�enlerine, tüm ailesine, onu seven

dostlar� ve arkada�lar�na ba�sa�l��� dilerim, nur içinde yats�n.
Onu hep hat�rlayaca��m.

ACI KAYBIMIZ

Lion Ayten Hatice ETİ
(Kadıköy’ün annesi, emekli banka genel müdürü)

İlhan Gürün,

Yo�urtçu Parkı Forumu, Gezi
direni�çilerinin gözaltına

alınmasına ve Haydarpa�a
Garı’nın insansızla�tırılmasına

kar�ı yürüyü� yaptı.

Acıbadem okulunu vermiyor!
Acıbadem Mahallesi’ndeki

Özdemiro�lu Ortaokulu’nun imam
hatip okuluna dönü�türülmesine kar�ı
çıkan mahalleli eylem yaptı. Mahalleli,

17 A�ustos Cumartesi günü de
17.30’da Acıbadem Parkı’nda

bulu�arak okulun önüne do�ru
yürüyü� yapacak. 
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Ahmet Saymadı’dan Kadıköy’de
objektiflerine takılan bir kare.

Sosyal medyada payla�tı�ı
foto�rafın altına �öyle yazmı�

Saymadı: “Günün karesi
Kadıköy’den bugün... Kedi maması
tezgâhında mü�teri olmayı tercih
etmeyen, mamaları kamula�tıran
bu arkada�ımız, ziyafetin tadını
çıkarırken yakalandı. Bedava

ya�ıyoruz bedava, hava bedava,
su bedava, mama bedava...”

KADIKÖY Belediyesi Suadiye
Gönüllüleri bu y�l 4. kez

düzenledikleri geleneksel yaz
okulu projesi kapsam�nda 8-12

ya� grubundan 100 ö�renciyi, 24
Temmuz Çar�amba günü

Büyükada’ya götürdü.
Büyükada’da Fethi Okyar’�n evinin

bahçesinde yap�lan piknikte
e�lenceli vakit geçiren ö�renciler,
ard�ndan gezinin ikinci etab� olan

Heybeliada’ya geçtiler. Grup,
Heybeliada’da Lozan
Antla�mas�’n�n 90. y�l�

kutlamalar�na kat�ld�. Lozan

Bar���’n�n imzalanmas�n�n
y�ldönümü olan 24 Temmuz

Çar�amba günü �smet �nönü’nün
evin de ya p� lan tö re ne ka t� lan ö� -

ren ci ler unu ta ma ya cak la r� bir gün
ya �a d� lar. Gö nül lü ler ve ö� ren ci ler,
Öz den To ker’in Ata türk hak k�n da

yap t� �� ko nu� ma y� il giy le din le di ler.
Bostanc� Gönüllüleri Ba�kan� Ümit

A�an, duygular�n� “CHP Ge nel
Ba� ka n� Ke mal K� l�ç da ro� lu, Ka d� -
köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz -
türk, Ada lar Be le di ye Ba� ka n� Dr.
Mus ta fa Far sa ko� lu ve Öz den To -
ker, ö� ren ci le ri mi zi, ö� ret men le ri -
mi zi ve yar d�m c� la r� m� z� gu rur lan d� -
ra rak, bi ze unu ta ma ya ca �� m�z bir

gün ya�att�lar” diye anlatt�.

4 16 - 22 A�USTOS 2013 HABER

TÜM �stanbullu bisikletseverler ve
bisiklet gruplarının ortak

organizasyonuyla 8 A�ustos Pazar
günü, Kadıköy sahilinde, son günlerde

arka arkaya
ya�anan bisiklet
kazalarına kar�ı

“Bisikletli Ölümleri
Dursun Eylemi”

yapıyor. 
Geçti�imiz ay

ODTÜ ö�rencisi
Meril Çi�dem

Durmu�’un kaybının ardından hafta
sonu iki bisiklet kazası daha ya�andı. 

Tolga Beyenir �znik’ten turdan
dönerken �negöl civarında, Zihni �ahin
de Dragos sahilinde arkadan çarpan
araçlar yüzünden hayatını kaybetti.

�stanbullu bisikletliler de bu olaya artık
bir dur diyebilmek için hafta sonu

Kadıköy’de büyük katılımlı bir eylem
düzenliyor.

Eylem, 18 A�ustos Pazar günü saat
16:00’da Caddebostan Beltur’un

önünde ba�lıyor. Burada bulu�acak
olan yakla�ık bin kadar bisikletli,

birlikte ana caddeden Dragos’a kadar
pedal çevirecek. Dragos dönü�ünde de
tüm sahil ve Ba�dat Caddesi üzerinden

Kadıköy’e gidilecek. 
Bisiklet yolu üzerine park eden sayısız

araç ve hatta yol üzerinde mangal
yapan insanlar yüzünden pek çok ki�i

bisiklet yolunu do�ru dürüst
kullanamıyor ve ana yola çıkmak

zorunda kalıyor. Bu durum da Zihni
�ahin’de oldu�u gibi ölümlü kazalara
sebep olabiliyor. Yetkililer, bu ihlallere

göz yumuldu�u için bu i�galler
alı�kanlık haline getirilmi� durumda.

Eylemde, bu sorunlara dikkat
çekilecek. 

● Gökçe UYGUN

Ka d� köy Kent Kon se yi Sos yal Hiz -
met ler ve Kent Yok sul lu �u Ça l�� -
ma Gru bu, Ha san pa �a böl ge sin de

bir an ket ça l�� ma s� ba� lat t�. Bu an ket as -
l�n da kon se yin Ka d� köy ge ne lin de yü rü te -
ce �i sos yal yok sul luk ve kent yok sul lu �u
ça l�� ma s� n�n pi lot uy gu la ma s�...

Fa kir lik ten fark l� ola rak kent ten yok -
sun luk (park ek sik li �i, sos yal ak ti vi te az l� -
��, sa� l�k ve ula ��m hiz met le ri ne ula �a ma -
ma... vb) kav ra m� n� içe ren “kent yok sul lu -
�u” ol gu su üze ri ne e�i len Ka d� köy Kent
Kon se yi, ilk olarak Ka d� köy semt le rin de
an ket ler dü zen le me ka ra r� al d�. Ön ce Ka -
d� köy’ün ta ma m�n da bu ça l�� ma n�n e� za -

man l� ya p�l ma s� dü �ü nül dü an cak da ha
son ra bir ör nek uy gu la ma ya p�l ma s� ka rar -
la� t� r�l d�. Kent yok su lu ol ma po tan si ye li
yük sek olan Fi kir te pe böl ge si kent sel dö -
nü �üm sü re cin de ol du �un dan, pi lot uy gu -
la ma için Ha san pa �a se çil di. Da ha son ra
Ka d� köy Kent Kon se yi Sos yal Hiz met ler
ve Kent Yok sul lu �u Ça l�� ma Gru bu üye -
le ri,  Ge zi ci Ara� t�r ma ad l� an ket �ir ke ti ta -
ra f�n dan, pro je ye des tek için üc ret siz ola -
rak an ket yap ma e�i ti mi ne ta bi tu tul du. �yi
bir an ke tin na s�l ya p� la ca �� n� ö� re nen 14
ki �i lik ekip,  2’�er ki �i lik 7 alt gru ba ay r� -
la rak Ha san pa �a so kak la r�n da gö rev bö lü -
�ü mü yap t� lar. An ket ça l�� ma la r� na ba� la -
yan Ka d� köy Kent Kon se yi üye si an ke tör -

ler, yüz yü ze ya p� lan an ket ler es na s�n da
sa de ce an ke ti ger çek le� tir mek le kal ma y�p,
Ha san pa �a l� lar la soh bet edi yor, is tek ve
so run la r� not da al� yor. En gel li ve ba k� ma
muh taç ki �i le ri de özel ola rak ara� t� ran
ekip ler, sa� l�k ve ula ��m gi bi te mel ko nu -
lar da Ha san pa �a l� la ra bil gi len dir me de
ya p� yor. 
� 4 B�N K� �� YE ULA �A CAK LAR

Ka d� köy Kent Kon se yi Sos yal Hiz -
met ler ve Kent Yok sul lu �u Ça l�� ma Gru -
bu, 21 bin ci va r�n da nü fu su olan Ha san pa -
�a böl ge sin de, yak la ��k 4 bin ki �i ye ula� -
ma y� he def li yor. E�i tim, ya�, mad di du -
rum, ho bi ler ve semt le il gi li is tek ler den
olu �an 31 so ru nun yer al d� �� an ket ler den
ç� ka cak so nuç lar ise ba� ta Ka d� köy Be le -
di ye si ol mak üze re il gi li tüm ku rum ve ku -
ru lu� la ra su nu la cak. An ket ça l�� ma la r�,
2014 y� l�n da Ka d� köy’ün 20 ma hal le sin de
de vam ede cek. 

Fo to� raf lar:
Er tu� AK GÜN

Kadıköy Kent Konseyi,  parasal yoksulluktan ziyade kentsel olanaklara
ula�amamak olarak tanımlanabilen “kent yoksullu�u” kavramından

hareketle Hasanpa�a’da sosyal bir çalı�ma ba�lattı. 

Suadiye Gönüllüleri’nin
ADA GEZiSi
Suadiye Gönüllüleri’nin
ADA GEZiSi
Suadiye Gönüllüleri’nin
ADA GEZiSi
Suadiye Gönüllüleri’nin
ADA GEZiSi
Suadiye Gönüllüleri’nin
ADA GEZiSi
Suadiye Gönüllüleri’nin
ADA GEZiSi

Mama küfesinde kedi olsam…

Bisikletli
Ölümleri Dursun

Eylemi, 18
A�ustos Pazar

günü saat
16.00’da

Caddebostan’da
ba�lıyor. HASANPAŞA’DA ANKET VAR!HASANPAŞA’DA ANKET VAR!HASANPAŞA’DA ANKET VAR!HASANPAŞA’DA ANKET VAR!HASANPAŞA’DA ANKET VAR!HASANPAŞA’DA ANKET VAR!

B�S�KLET EYLEM� 
PAZAR GÜNÜ
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● Ha kan N� �AN CI

Bir kent par k� n�n sa vu -
nulmas�yla ba� la yan di re ni�,
kent le rin ser ma ye nin de �il hal -

k�n ol du �u nu ha t�r lat m�� t�. 1968’de
Hen ri Le feb vre ta ra f�n dan or ta ya at� -
lan “kent hak k�” kav ra m� tam da bu na
i�a ret edi yor du. De �i �im de �e ri de �il
kul la n�m de �e ri nin öne ç�k t� ��, or tak
ya �am pra tik le ri nin me kâ n� olan bir
kent ta hay yü lü ola rak ta n�m la nan
kent hak k� kav ra m� ,Yo �urt çu Par -
k�'nda Ha zi ran ay�n da ba� la yan fo -
rum la bir lik te ku ru lan Kent Hak k�
Atöl ye si’nin dü zen le di �i “Kent Hak -
k�: Bü yü yen �e hir Kü çü len �n san”
pa ne lin de tar t� ��l d�. Ken di si ne ait ola -
n� ge ri al mak, ya �a d� �� me kâ n� sa hip -
len mek için semt fo rum la r�n da birara -
ya ge len Ka d� köy hal k�, kent hak k�n -
da söz sa hi bi ve ka rar hak k� ol du �u nu
Yo �urt çu Par k�’nda ya p� lan pa nel de
di le ge tir di ve kent hak k� kav ra m� n�
aka de mis yen ile ak ti vist ler le bir lik te
tar t�� t�. 2 A�us tos Cu ma ak �a m� sa at
21.00’de ba� la yan pa ne lin ka t� l�m c� -
la r�; Pro fe sör Dok tor Fu at Er can, y�l -
lar d�r �s la mi ke si min dö nü �ü mü üze -
ri ne ça l� �an ve ko nu yu bu ba� lam da
da ele alan ara� t�r ma c� ya zar Ay �e
Çav dar, “Mut lu Kent: Ba� ka Bir Kent

Müm kün” blo �uy la ta n� nan Ya -
�ar Ada na l� ve
Öz lem Ün sal’d�.
Pa nel de ka t� l�m c� -
la r�n ‘kent hak k�’
kav ra m� n� bir kent
par k�n da tar t�� ma -
n�n an lam �n� vur gu -
la ma s� dik kat çe ki -
ciy di. Kent hak k�
vur gu su nun öne mi
üze ri ne ko nu �an pa ne -
list ler bu ta le bin önü -
müz de ki dö nem ler de
en çok tar t� �� lan gün -
dem ler den bi ri ola ca �� n�

be lirt ti. Pa nel de, rant kav ra m� -
na, ik ti dar-ser ma ye ili� ki si ne,
bu düz lem de ken tin ye ni den
ya p� lan d� r�l ma s� na Su lu ku le,
Ku� di li gi bi ör nek ler üze rin -
den de �i nil di. 

Pro fe sör Dok tor Fu at
Er can ile Ay �e Çav dar’�n
kent hak k� kav ra m� n�
olum suz la yan dü �ün ce le -
ri nin de tar t� ��l d� �� pa ne le
yak la ��k 350 ki �i ka t�l d�.
Kent Hak k� Pa ne li, Yo -
�urt çu Par k�'nda bir kez

da ha birara ya gel me sö züy -
le so na er di.

16 - 22 A�USTOS 2013HABER 5

65 ya� üstü �ETT kart�m�
kaybettim. Hükümsüzdür. 
Ali Ekrem KERMOO�LU

KAYIP MAKBUZ

● Mustafa SÜRMEL�
Gazeteci-yazar

Alptekin Cebe’yi
kaybettik.

Cumhuriyet
Mahallesi Yalıköy
Sitesi’ndeki evinin
giri�inde fenala�an
81 ya�ındaki Cebe,
hayata veda etti.
Be� yıl önce e�ini
kaybeden Alptekin

Cebe, 3 çocuk
babasıydı. E�ine

duydu�u büyük a�kı
hiçbir zaman

gizlemeyen Cebe, 2008’de
kaybetti�i e�i Melek Cebe’ye
ithafen “O Gerçek Bir Melek”
adlı bir kitap kaleme almı�tı.

Alptekin Cebe, Yeniça� ve
Dokuzsütun

Gazeteleri’nde
yazıyordu.
Üniversite
yıllarında

gazetecili�e
ulusal basında
tefrika roman

yazmaya
ba�layan Alptekin
Cebe’nin, ulusal,
bölgesel ve yerel
basın ile çe�itli

dergilerde;
binlerce makalesi

romanı, öyküleri ve kö�e yazıları
yayınlandı. 

“Ca�alo�lu Dura�ı”, “Fırtına
Postacı”, “Ya�am ve Doyk”,

“Zaman Dar Vakit Bu Kadar”
gibi roman ve öykü kitapları
ikinci baskılarını yapmı�tı. 

Ya�am ve mesleki
tecrübesi, birikimi,

güler yüzü ve
nezaketiyle büyük

küçük herkesin
sevgisini kazanmayı
bilen Alptekin Cebe,
Gazete Kadıköy’ü de
sa�lı�ı ve zamanı el

verdikçe ziyaret eder,
tavsiyelerde bulunur,

dü�üncelerini  ve
projeleriyle ilgili

görü�lerini payla�ırdı.
Cebe, Türkçeyi
yazılarında ve

konu�malarında özenle

kullanmaya dikkat ederdi.
2008 yılında kaybetti�i e�ini hiç

unutmayan, e�i için
bir kitap bile yazan

Alptekin Cebe,
ailesine, çocukları
ve torununa çok

dü�kündü. 
Alptekin Cebe’nin
cenazesi, vasiyeti

üzerine
Fenerbahçe
Camii’nden
kaldırıldı ve
Çengelköy
mezarlı�ına
defnedildi. 

Gazete Kadıköy
olarak Alptekin Cebe’ye

Allah’tan rahmet diliyoruz.

Kendisinden ya�am ve mesle�e dair pek çok �ey ö�rendi�imiz
de�erli bir ismi, Alptekin Cebe’yi kaybettik. Cebe, foto�rafta

çok sevdi�i e�i Melek Hanım’la birlikte görülüyor.

Zaman Dar Vakit Bu Kadar…

Yo�urtçu Park�’nda 
Kent Hakk� Paneli 

Gezi Direni�i ile hep bir
a�ızdan dillendirilen
‘kent hakkı’ talebi,
Yo�urtçu Parkı'nda
akademisyenlerin

katıldı�ı bir panelde
tartı�ıldı. 
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● Sem ra ÇE LE B�

11. Ka d� köy Be le di ye si Ti yat ro Fes ti va -
li, 17 A�us tos-4 Ey lül ta rih le ri ara s�n da
Se la mi çe� me Öz gür lük Par k�’nda ger -

çek le� ti ri le cek. Ço cuk Ti yat ro la r� Fes ti va -
li’nin ar d�n dan ba� la yan Ra ma zan ay� ve
bay ra m� ne de niy le ge çen y�l la ra gö re da ha
geç ba� la ya cak olan fes ti val de 19 gün bo yun -
ca her ak �am bir ti yat ro oyu nu sah ne le ne cek.
Se zon bo yun ca sa lon lar da sah ne le nen özel ti -
yat ro lar, aç�k ha va da üc ret siz ola rak Ka d� köy -
lü ler ’le bu lu �a cak. 

Fes ti val 11. y� l�n da aç� l� ��, Sü heyl&Beh -
zat Uy gur kar de� le rin “Has ta Et me Ada m�”
oyu nuy la ya p� yor. Sa� l�k sis te min de ki ge li� -
me le ri, ye ni lik le ri hic ve den skeç ler den olu -
�an ko me di yi genç ti yat ro cu Akel Bon fil
yaz d� ve yö net ti. Sü heyl ve Beh zat Uy gur’la
yap t� �� m�z bir rö por taj da iki li, tam bir ka ra
mi zah olan oyun la il gi li �un la r� söy le mi� ti:

“As l�n da dok tor la ra yö ne lik �id det ten yo la
ç�k t�k. Tam bir ka ra mi zah. Ta bi ki ba bam la
(Ne jat Uy gur) bir lik te al t� y�l has ta ne ler de ol-
 ma m�z ve göz lem le ri miz de çok et ki li ol du
bu oyun da.”

11. Ka d� köy Be le di ye si Ti yat ro Fes ti va -
li’nin ka pa n�� oyu nu ise us ta oyun cu Gen co
Er kal’�n ka ba re ola rak sah ne ye koy du �u
“Ben Ber tolt Brecht” ola cak. Son dö nem de
öne ç� kan, iz le yi ci ler den ve ele� tir men ler den
öv gü ler alan oyun da us ta ya Tü lay Gü nal e� -
lik edi yor. Yi �it Öza ta lay ise iki li ye pi ya no -

suy la ses ve ri yor. Brecht’in gö zün den in san
ili� ki le ri nin, dün ya dü ze ni üs tü ne ay k� r� dü -
�ün ce le rin, sa va� ve ba r�� ko nu la r� n�n mü zi -
kal ka ba re ile an la t�l d� �� oyun la, fes ti val so na
ere cek.

� TÜM OYUN LAR ÜC RET S�Z!
Her y�l, fes ti va le ba� vu ran ti yat ro grup -

la r� n�n da, iz le yi ci sa y� s� n�n da art t� �� fes ti -
val de bu y�l 19 oyu nu y�l d�z la r�n al t�n da
iz le me �an s� m�z ola cak. Ta ma men üc ret siz
ola rak ger çek le� ti ri len Ti yat ro Fes ti va li’inin
prog ra m�n da; �s tan bul Kum pan ya s� “�s tan bul

ve A�k”, Kar tal Sa nat Ti yat ro su “Bir Çift
Yün Ço rap”, Ti yat ro Ka re “A� ka 103 Ad�m”,
Me tin Za ko� lu Ti yat ro su “Her kes mi Al da -
t�r?”, Ti yat ro �e nay “Sev me Ya nar s�n”, Sam-
 sun Sa nat Ti yat ro su “A�k Ol sun Sa na
Ço cuk”, Tun cay Özi nel Ti yat ro su “Pa di �a -
h�m Çok Ya �a”, Ti yat ro Ak la Ka ra “Pat ron
Kim?”, Ali Er do �an Ka ba re Dev Ay na s� “Bi -
ze Bir Hal ler Ol du”, Enis Fos fo ro� lu Ti yat -
ro su “Ço cu �um”, �s tan bul Halk Ti yat ro su
“Be zir gan”, Vol kan Se ver can Ti yat ro su “�yi
Ai le Ço cu �u”, Du ru Ti yat ro “Na fi le Dün ya”,
Sad ri Al� ��k Ti yat ro su “Ya tak Oda s� Di ya -
log la r�”, Per de ci Oyun cu la r� “Ada let Siz si -
niz”, Nâ z�m Oyun cu la r� “On lar Ki”, Ali
Poy ra zo� lu Ti yat ro su “Asi Ku�” oyu nuy la
yer al� yor. 17 A�us tos-4 Ey lül gün le ri ara s�n -
da Se la mi çe� me Öz gür lük Par k� Am fi Ti yat -
ro’da her ak �am sa at 21.00’de ba� la ya cak
oyun la r� üc ret siz iz le ye bil mek için er ken den
kuy ru �a gir mek ge re ki yor!
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MÜZEDEN BARIŞ
MESAJI

7. Gül su yu Sa nat ve Ha yat Kül tür Fes ti va li,
16-17-18 A�us tos gün le rin de Gül su yu
Nurettin Sözen Park�’nda ya p� la cak pa nel,

söy le �i ve kon ser ler le üc ret siz ola rak ger çek le� -
ti ri li yor. 

Mal te pe’nin emek çi semt le ri Gül su yu, Gü -

len su ve Esen kent ma hal le le ri nin ko lek tif ürü nü
olan fes ti val, yoz la� t�r ma ve yok sun la� t�r ma ya
kar �� sa na t�n gü cüy le bir ba� kal d� r� ol ma ama -
c�n da. 7 y�l d�r tüm ola nak s�z l�k la ra ra� men ma-
 hal le hal k� n�n da ya n�� ma s�y la ve ye rel
yö ne tim le rin des te �iy le dü zen le nen fes ti val her
y�l bü yük bir co� ku ya sah ne olu yor. 

Gül su yu Sa nat ve Ha yat Kül tür Fes ti va li ilk
ola rak 2007 y� l� n�n A�us tos ay�n da ya p�l d�. Sa -
nat ve Ha yat Kül tür Mer ke zi’nin ön cü lü �ün de
ba� la t� lan fes ti val, Gül su yu-Gü len su emek çi le -
ri nin, genç le ri nin ken di emek le riy le ha yat bu la -
rak ge le nek sel ha le ge ti ril di. Her y�l ay r� bir
gün dem et ra f�n da-y� k�m la ra, yoz la� ma ve çü rü -
me ye, ka d� na yö ne lik �id det ve ka d�n ci na yet le -
ri ne, as ker de “�üp he li” bir bi çim de öl dü rü len
Ser hat Y�l d�z ve ay d�n ya zar Kut si ye Bo zok lar
an� s� na, 2 Tem muz Si vas Kat li am� �ah s�n da tüm
kat li am la ra kar ��-bi ra ra ya ge lin di. Bu y�l ki fes-
 ti val ise “Ro bos ki’den Tak sim’e Ada let �s ti yo -
ruz”  ta le biy le ya p� la cak. 

� PROG RAM DA PA NEL LER VE 
KON SER LER VAR

Bu gü ne ka dar Fer hat Tunç, �l kay Aka ya,
Sa d�k Gür büz, Ali As ker, Ali Ek ber Eren, Mo -
�ol lar gi bi bir çok sa nat ç� y� a��r la yan fes ti val de
bu y�l Ser vet Ko ca ka ya, Bajar, Grup Var di ya,
P� nar Ay d�n lar, Ci han Çe lik, Grup Ç� ma, Ab dal
ve Ko ma Ç� ya kon ser ler ve re cek. Gün için de ise
gün de me ve ma hal le nin so run la r� na da ir pa nel -
ler ya p� la cak. 

Söy le �i ler ve pa nel ler de �s ma il Be �ik çi, Er-
 do �an Ay d�n, Zi ya Ulu soy gi bi ay d�n-ya zar lar -
la bir çok si ya si par ti ile ku rum tem sil ci si
ko nu� ma lar ya pa cak, dü �ün ce le ri ni ve de ne -
yim le ri ni pay la �a cak. Kon ser ler de da hil tüm et -
kin lik ler se üc ret siz. 

● Sümeyye YAMAN
68 y�l önce Japonya’n�n Hiro�ima kentine

at�lan atom bombas�n�n meydana
getirdi�i y�k�mda hastalanarak hayat�n�
kaybeden Sadako Sasaki’yi anmak için

�stanbul Oyuncak Müzesi, 6 A�ustos Sal�
günü farkl� bir etkinli�e yer verdi.

Etkinlikte origami sanat� ile yapt�klar�
renkli turna ku�lar�na bar�� dileklerini
takan çocuklar, dünyaya bar�� mesaj�

verdi. Çocuklar Japonya’n�n geleneksel
Mikado ve Kendama oyunlar�n� oynad�.
Ayn� dili konu�masalar da oyun diliyle

anla�t�klar�n� dile getiren müze görevlileri,
çocuklara daha güzel, bar�� dolu, ayd�nl�k

bir dünya b�rakma amac�n� vurgulad�.
Etkinlik müze ziyaretçilerine ücretsiz

olarak gerçekle�tirildi. 
Sadako ve Ka��ttan Bin Turna Ku�u,
ABD’li yazar Eleanor Coerr taraf�ndan

1977 y�l�nda yaz�lm��, konusu Japonya’da
1943’ten 1955’e kadar ya�am�� olan

küçük bir k�z�n gerçek hayat hikâyesine
dayanan bir kitap. II. Dünya Sava��

biterken Amerika Birle�ik Devletleri’nin
Hava Kuvvetleri taraf�ndan Hiro�ima’ya
atom bombas� at�ld���nda küçük k�z bu

�ehirde ya��yordu. 

Atom bombas�n�n yayd��� radyasyon
sonucu Sadako Sasaki 10 y�l sonra öldü.

Sadako’nun gösterdi�i cesaret, onu
Japon çocuklar�n�n gözünde kahraman

yapt�. Bu Sadako’nun hikâyesiydi. 
1954 y�l�n�n bir A�ustos sabah� Sadako

hastaland���n� ö�rendi. ‘Kâ��ttan Bin
Turna Ku�u’ efsanesi der ki: Bir insan

hastaland���nda, kâ��ttan 1000 adet turna
ku�u yaparsa, bunu gören tanr�lar bu
ki�iyi sa�l���na kavu�turacakt�r. Bunu

bilen Sadako, hastal���n� cesaretle
kar��lay�p, kâ��t turnalar� katlamaya

ba�lar ve konu�ur turnalar�yla:
“Kanatlar�n�za ‘huzur’ yazaca��m.

Böylece tüm dünyada uçabileceksiniz.”
Ne yaz�k ki bu küçük Japon k�z�n�n

ya�am� 1000 turnay� katlamaya
yetmeyecek ve 25 Ekim 1955 günü 644

turnay� katlarken hayata gözlerini
yumacakt�r. Yine de arkada�lar�, eksik

kalan 356 turnay� katlay�p onunla birlikte
gömerler. Turna ku�u, o zamandan beri

bar���n ve nükleer silahs�zlanman�n
simgesi oldu.

BAŞLIYOR

Parkta tiyatro keyfi Parkta tiyatro keyfi Parkta tiyatro keyfi Parkta tiyatro keyfi Parkta tiyatro keyfi Parkta tiyatro keyfi 

Maltepe’nin emekçi semtlerinden Gülsuyu mahallesinde
her yıl tüm mahallenin harcına alın teri katarak düzenledi�i

Sanat ve Hayat Kültür Festivali’nin bu yıl 7.si yapılıyor.
3 gün sürecek festivalde “Roboski’den Taksim’e Adalet

�stiyoruz” talebi öne çıkıyor. 

7. Gülsuyu Sanat ve Hayat
Kültür Festivali ba�l�yor!

Kadıköy Belediyesi’nin yaz ak�amlarını serinleten büyük
etkinli�i Tiyatro Festivali, bu yıl 11. ya�ına giriyor. 17
A�ustos’ta ba�layacak olan festival kapsamında özel
tiyatroların sahneleyece�i 19 oyun ücretsiz izlenecek. 
Bu yaz da Selamiçe�me Özgürlük Parkı’nda üç hafta

boyunca tiyatrolu ak�amlar ya�anacak.

KAFESİN DIŞINDA YAZ KAMPI

GEZ� Par k� olay la r�n da ki oran t� s�z mü da ha -
le le re tep ki le ri ni gös ter mek ve da ya n�� ma y�

güç len dir mek is te yen genç ler, Sos ya list
Genç lik Der ne �i Fe de ras yo nu (SGDF)’nin
ça� r� s�y la 22-27 A�us tos ta rih le ri ara s�n da
Ba l� ke sir’de ki yaz kam p�n da bu lu �u yor. Bu
y�l 8. si ya p� la cak olan kamp,a Tak sim ko -
mü nü ve Ge zi di re ni �i dam ga s� n� vu ra cak.
SGDF’nin kamp la il gi li yap t� �� aç�k la ma da

Ge zi di re ni �i ne at fen �u ifa de le re yer ve ril di:
“Ya ra maz l�k yap ma ya de vam eden tüm

genç ler ola rak so kak lar da bu lu� tuk. Da ha
faz la kâr h�r s� ile ke sil me ye ça l� �� lan ‘3-5’
a�a c�n et ra f�n da ha ya t�, ha yat la r� m� z� sa -

vun mak için ke net len dik. Sen de bi li yor sun
bu hi kâ ye yi. Gaz la,

cop la, suy la, so pay la
dur du ru ruz san d� lar.
Ha yat la r�n da hiç ger -

çek ten gül me mi�,
ger çek ten sev me mi�

in san lar kar �� s�n da gü -
lüm se yen bir ayak lan -
ma ya rat t�k. Hem ka t� la
ka t� la gül dük, hem de
ba ri kat ba ri kat di ren dik
ve di re ni yo ruz…”  Tüm
genç le ri ‘ka fe sin d� ��n -
da ki ha ya t�’ ke� fet me ye

ça �� ran SGDF, “Bi zi
hap set tik le ri ka fes ten

hâ lâ kur tu la ma d�k bel ki
ama gör dük ki bu ka fes
d� ��n da da bir ha yat var m��. Vah �i ce tü ket -
mek, sö mür mek ya da sö mü rül mek zo run -
da ol ma d� �� m�z bir ha yat var m��. �im di de

‘o ha ya ta na s�l ula �� r�z?’ so ru su -
nun ce va b� n� bul mak için 8. SGDF
Ulus la ra ra s� Yaz Kam p�’nda bu lu -

�u yo ruz. Di re ni� ru hu nu bü yüt -
mek, bir lik te üret mek ve pay la� -
mak için Yaz Kam p� m� za se ni de
bek li yo ruz” di yor. Bu y�l ki kamp
prog ra m�n da, Me tin Ye �in, Yo -
ung Strugg le, Fi gen Yük sek da�,

Or han Al ka ya, On gun Yü cel,
Ga ye Y�l maz, Ti yat ro Si murg,
Ye ni ka p� Ti yat ro su, Sam sun

Sa nat Atöl ye si ka t� l� m�y la söy le -
�i ler, pa nel ler, ti yat ro ve atöl ye
ça l�� ma la r� da ya p� la cak. Kam -

pa ka t�l mak is te yen ler 0544
426 25 27-0554 800 73 02

nu ma ra l� te le fon lar dan, ca pul -
cu kam pi@gma il.com, fa ce bo ok.com/ca -

pul cu genc lik yaz kam pi, twit ter.com/Ca pul -
cu Kam pi ad res le rin den ay r�n t� l� bil gi ye ula -

�a bi lir ler. 

Gezi direni�çisi gençler
Sosyalist Gençlik Derne�i

Federasyonu’ nun ça�rısıyla
Uluslararası Yaz Kampı’nda

bulu�uyor. 

�stanbul Oyuncak Müzesi Türk ve
Japon çocukları biraraya getirerek 
barı�ın ve nükleer silahsızlanmanın

simgesi Sadako Sasaki’yi andı.

Parkta tiyatro keyfi 
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● Mustafa SÜRMEL�

Amasya, Orta Karadeniz Bölümünün iç
kesiminde yer alan ve 5 bin 690 kilo-
metrekare alana sahip bir ilimiz. Da�lar

ve vadileriyle dikkati çeken �ehri bir uçtan bir
uca geçen Ye�il�rmak �ehrin can suyu gibi ve
kentle adeta özde�le�mi�. Da�lar� kadar ovalar�
da ünlü Amasya’n�n simgesi ise Ye�il�rmak
dersek abartm�� olmay�z. Zira Amasya’n�n
merkezinden geçen bu �rmak kente ayr� bir
hava ve rahatl�k katar. Yazlar� çevresinde
yürüyü� yapmak, çay içip sohbet etmek ayr�
bir keyif verirken, da�lara ve tarihi yap�lara
bakarak tarihte uzun bir yola ç�kabilirsiniz.
Ovalar�yla da ünlü �ehir zengin sulama kay-
naklar�yla da dikkat çekiyor. Karadeniz ve
karasal iklim aras�nda bir geçi� ikliminin
görüldü�ü; meyve, sebze, tah�l, çeltik ve
birçok ürünün bir arada yeti�ti�i Anadolu’nun
kendine yeten zengin illerinden biri Amasya. 

� BURAM BURAM
TAR�H KOKAR AMASYA

Yap�lan arkeolojik ara�t�rma ve bulgulara
göre Amasya'da ilk yerle�me 8500 y�l öncesine
uzan�yor.  Hitit, Frig, Kimmer, �skit, Lidya,
Pers, Hellenistik-Pontus, Roma, Bizans,
Dani�mend, Selçuklu, �lhanl� ve Osmanl�
dönemlerinde de kesintisiz olarak devam
ediyor. Bu dönemlerin arkeolojik yerle�im yer-
lerine ait kal�nt�lar halen mevcut. Amasya
merkezinde uygarl�klar�ndan derin izler
b�rakan Pontuslar'�n (M.Ö.333-M.Ö.26) Kral-
lar�n�n ölümünden sonra kayalara oymak
suretiyle yapt�klar� Kral Kaya Mezarlar�, bu
gün bile Amasya’n�n en ilgi gören eser-
lerinden. M.Ö. 26 - M.S.395 tarihleri aras�nda
Roma egemenli�ine geçen Amasya ve
çevresinde bu uygarl��a ait su kanallar�, kaleler
köprülerin baz�lar�� günümüze kadar kala-
bilmi�. 700 y�l Bizans egemenli�inde kalan
Amasya, 1071 y�l�nda Anadolu'ya giren Al-
parslan'�n komutanlar�ndan Melik Ahmet
Dani�ment Gazi taraf�ndan 1075’te fethedilir
ve böylece Amasya’da ilk Türk Egemenli�i
kurulur. Selçuklular 1243'deki Köseda�
Sava��'nda Mo�ollara yenilmesiyle Amasya da
Mo�ol egemenli�ine girer. Ve ard�ndan �ran'da
kurulan �lhanl�lar�n hâkimiyeti gelir 1265'te.
1341 y�l�ndan sonra Uygur Türklerinden Er-
tana Beyli�i Amasya’y� ele geçirir.  1386
y�l�nda ise �ehzade Y�ld�r�m Bayezid
Amasya'y� Osmanl� topraklar�na katar.

� BU ESERLER� MUTLAKA
GÖRMEL�S�N�Z

� Amasya (Har�ena) Kalesi: �ehrin
savunmaya en uygun mevkii olan Har�ena
Da�� üzerinde kuruldu�u için Har�ena Kalesi
olarak bilinir. Erken Tunç Ça��’ndan yani
M.Ö. 3200’den itibaren di�er uygarl�klar
taraf�ndan da kullan�ld�.

� Kral Kaya Mezarlar�: �ehrin merkezin-
deki Har�ena Kalesi’nin bulundu�u da��n ya-
maçlar�nda M.Ö Amasya’da hüküm sürmü�
Pers Pontus krallar� için yap�lm�� mezarlard�r.
�ehir merkezinde 18 tane ma�ara olup en
önemlisi ise “Aynal� Ma�ara” ad�yla bilinir. �çi
çok renkli duvar resimleri ile bezeli olan ve

yerden Aynal� Ma�ara, ismini cephesine güne�
���klar�n�n vurmas� nedeniyle alm��t�r.

� �ehzadeler Müzesi: Osmanl� döneminin
ya�at�ld��� �ehzadeler Müzesi yo�un
ziyaretçi ak�n�na u�ramaktad�r.

� Amasya Evleri: Sokak dokusu
�ekliyle genellikle yan yana, s�rt s�rta
ve biti�ik nizam olarak in�a edilmi�
Amasya Evleri, ah�ap sivil mimarisiyle
görenleri etkiliyor. Hazeranlar Kona��,
�ahni�irin’li evler, Yal�boyunda
Elibö�ründe’lerle desteklenmi�
muhte�em mimarideki evler eminiz sizleri de
geçmi�e do�ru yolculu�a ç�karacak.

� Bimarhane (Darü��ifa) T�p
ve Cerrahi Müzesi: �lhanl�
Hükümdar� Sultan Mehmet Ol-
caytu� ve han�m� Ilduz Hatun
ad�na, Amber Bin Abdullah
taraf�ndan 1308-1309 y�l�nda
yapt�r�lan yap� �lhanl� Döne-
minden günümüze ula�an tek
eserdir. 

� Amasya Müzesi: 13 ayr�
medeniyete ait arkeolojik, etnografik, sikke,
mühür, el yazmalar ve mumyalar olmak üzere
24 bin civar�nda eserin te�hir ve muhafaza
edildi�i Anadolu ve civar�n�n en zengin müzesi
denilebilir.

� Hitit F�rt�na
Tanr�s�: “Bin tanr�l�
millet” olarak tan�m-
lanan Hititlere ait F�rt�na
Tanr�s� Te�up’un
heykelci�i  Amasya
Müzesi’nin en de�erli
eserleri aras�ndad�r. 

� Minyatür Amasya

Müzesi: Zengin bir tarihi de�ere sahip olan
Amasya’n�n yak�n tarihe kadar bozulmam��
görünü�ünün bir çat� alt�nda toplanmas�yla
olu�turulan Minyatür Amasya Müzesi
sayesinde kentin tarihi sokaklar�nda gezintiye
ç�kabilirsiniz.

A m a s y a
Tamimi ile Kurtu-
lu� Sava��m�z�n
ba�lad��� döneme ait
ilk hat�ralar�n top-
land��� “Saraydüzü
K��la Binas� ve Milli
Mücadele Müzesi” ise
görülmesi gereken ilk
yerlerden. Tabiat harikas� Borabay Gölü, Ye�il
Yenice Kasabas�’ndaki bir ba�ka tabiat
harikas� “Gölba��”, do�al ve tarihi zenginlik-
lerle dolu Amasya’n�n görülmesi gereken
sadece birkaç yerinden biridir.

� AMASYA’DA
YET��T�LER

�MPARATORLUK
YÖNETT�LER

Osmanl�’n�n do�u
s�n�rlar�ndaki üssü olmas�
dolay�s�yla “Sarhat �ehri”
ad� da verilen Amasya,

183 y�l devletin ba��na
“Padi�ah” yeti�tirdi. Ayn� zamanda “Sancak”
�ehri olan Amasya’da çok say�da �ehzade
dünyaya geldi. �lk e�itimlerini ve devlet yöne-
timi deneyimini Amasya’da kazand�lar.

Amasya’da 12 �ehzade “Sancak-
beyi” olarak görev yapt�. Bu
konumundan dolay�
Amasya’ya “�ehzadeler �ehri”
de denir. Amasya’da yeti�en
�ehzadelerden 6’s� padi�ah
olarak tahta ç�kt�. Bu Padi�ahlar,
Y�ld�r�m Bayezid (I. Bayezid),
Çelebi Mehmed (I. Mehmed), II.
Murad, Fatih Sultan Mehmed, II.

Bayezid ve III. Murad’d�r. Yükseli� Döne-
mindeki bütün padi�ahlar�n Amasya’dan

yeti�mesi ise dikkat çekicidir. 
Ba�dat’�n, �slâm âlimlerinin

merkezi oldu�u gibi Amasya da
Anadolu’da en me�hur âlimlerin
topland��� merkez oldu. Bu özel-
li�inden dolay� da Amasya’ya
“Ba�dadü’r-Rum” da denildi.
� KURTULU�TA M�HENK

TA�IDIR AMASYA
Amasya kurtulu�a giden yolda mi-

henk ta�� oldu. Mustafa Kemal Pa�a 12 Hazi-

ran 1919’da Milli Mücadele hareketini ba�lat-
mak için Amasya’ya geldi�inde buraya yer-
le�ti ve çal��malar�n� burada gerçekle�tirdi.

Milli Mücadelenin
ilk yaz�l� beyan-
namesi olan
Amasya Tamimi
de burada haz�r-
lan�p imzaland�.
� DAMAK
ZEVK� DE
GÜZELD�R

Amasya tarihi ve
eserleriyle göze hitap etti�i kadar

yemekleriyle de öne ç�kar. Elmas�, bamyas�yla
ünlü oldu�u bilinse de bereketli ovalar�nda
birçok ürün yeti�ir. E, böyle olunca mutfa�� da
zengindir Amasya’n�n. Çorbalardan; Çatal
Çorba, Toyga Çorbas�, Helle Çorbas�, Yarma
Çorbas�, yemeklerden; Bakla Dolmas�, Etli
Bamya, Ke�kek, Göbek Dolmas�, Mad�mak,
M�hlama, Mumbar-��kembe, Past�rma
Ga�allemesi, Pirpirim, Sulu Köfte, hamur i�-
lerinden; Amasya Çöre�i, Ya�l�-Katmer,
Kabak Kabuklu Pilav, Bi�i, C�r�kta-C�zlak-
Ak�tma, Döndürme, Ekmek A��, Eli Bö�ründe,
Ha�a�l� Çörek, Ha�ha�l�-Cevizli Pohaça,
Mant�, Kaypak, Mayal�, Sini Su Böre�i, Tepsi
Böre�i, tatl�lardan; Peluza, Dene Hasudas�,
Yuka tatl�s�, Ayva Gallesi, Elma Tatl�s�, F�r�n
Sütlüç, Gelin Parma��, Gömlek Kaday�f�,
Hö�merim, �eker Böre�i, Unutma Beni,
Vi�neli Ekmek ve Zerdali Gallasi sadece saya-
bildiklerimiz.
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Amasya, suyunu içen, havasını soluyan nice imparatorların,
sultanların, hükümdarların, padi�ahların hayran oldu�u bir

�ehir olmu�tur tarih boyunca. 

AMASYAAMASYAAMASYAAMASYAAMASYAAMASYA
Buram buram tarih kokan bir kent:
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● Gök çe UY GUN

Or han Ve li, “�s tan bul’un or ta ye ri si ne -
ma, Ga rip li �im, mah zun lu �um du yur -
ma y�n ana ma…” di yor du bir �ii rin de.

Ya z� n�n ba� l� �� bu �i ir den il ham la at�l d�. Biz
de bu ra dan ha re ket le “�s tan bul’un kal bi Ka -
d� köy’ün or ta ye ri hey kel” de sek yan l�� ol maz
sa n� r�m… Zi ra Ka d� köy Be le di ye si, bu gün -
ler de bü yük bir sa nat ata �� için de. �l çe nin dört
bir ta ra f� n� hey kel ler le be ze mek için ha re ke te
ge çen be le di ye, bu ko nu da önem li a�a ma lar
kay det ti bi le. Yak la ��k 1 y�l d�r de vam eden
ça l�� ma lar kap sa m�n da �u ana dek Ka d� -
köy’ün 12 nok ta s� na hey kel ler di kil di.  5 hey -
kel de ya p�m a�a ma s�n da. 

Ka d� köy’ü hey kel ler le be ze yen 3 ki �i lik
gru bun ba ��n da ki isim ise Mi mar Si nan Gü zel
Sa nat lar Üni ver si te si’nin bir ön ce ki rek tö rü (�u
an üni ver si te de ö� re tim üye si) hey kel t� ra� Prof.
Rah mi Ak sun gur. Ak tif ola rak sa nat ha ya t� n�
sür dü ren bir hey kel t� ra� olan Ak sun gur, pro je -
nin na s�l ba� la d� �� n� �öy le an la t� yor; “Ba� -
kan Se la mi Öz türk,
Ka d� köy’ün sa nat
ha ya t� için, çe �it li
sa nat dal la r�n dan 10
ki �i lik bir ko mi te
olu� tur du. Amaç; ka-
 mu sal alan da ki sa nat
ya p� t� sa y� s� n� ar t�r -
mak. Bu ko mi te de
ken di için de alt grup la ra
bö lün dü. Ben de Prof.
Dr. Ni lü fer Er gin ve
Prof. Dr.  Ve dat So -
may’dan olu �an gru bun
ba� ka n� y�m. Biz, ken di ni
sa nat ala n�n da ken di ni ka -
n�t la m�� sa nat ç� la ra hey kel -
ler yap t� ra l�m di ye dü �ün dük ve böy le ce
ça l�� ma la ra ba� la d�k. Sa nat ç� la ra ça� r� yap t�k
ki ço �un dan da olum lu tep ki al d�k. Sa nat ç� la -
r�, eser le ri ni ya par ken ser best b� rak t�k. Ken di
öz gü sa na t� n� tem sil eden bir ça l�� ma ya pa rak,
Ka d� kö yü mü ze ka zan d�r s�n lar is te dik. Böy le ce
Ka d� köy hey kel ler le dol ma ya ba� la d�.”
� KA DI KÖY LÜ M�LL� KA YAK ÇI YA

VE FA 
Böy le bir ça l�� ma n�n Tür ki ye’de bir ilk ol du -
�u nu, bu nun da Ka d� köy’e çok ya k�� t� �� n� vur-
 gu la yan Rah mi Ak sun gur, “Ka d� köy, kül tür
se vi ye si nin en yük sek ol du �u il çe ler den bi ri.
De �er li bir ba� ka n�n ol ma s� n�n da bir yan s� -
ma s� bu tür pro je ler…” yo ru mu nu ya p� yor.
Türk sa nat ç� s� n�n öz gün ya p�t la r� n� Ka d� köy’e
ka zan d�r ma y� amaç la d�k la r� n� an la tan Ak sun -
gur, “Ba� kan�n Ka d� köy tut ku su ve ka dir bi lir -
li �i ba z� hey kel le ri yap t�rt t�. Ör ne �in
Er zu rum’da ha ya t� n� kay be den Ka d� köy lü Mil -
li Ka yak ç� As l� Ne mut lu'nun ad� na bir hey kel
di kil di. Hey kel pro je si �im di lik 17 hey ke li kap-
 s� yor an cak bu nun la s� n�r l� kal ma ya cak, de vam
ede cek” di ye ko nu �u yor. Hey kel le ri, “bir top -
lu mun kül tü rü nün kö �e ta ��” ola rak ta n�m la yan

Ak sun gur, �öy le de vam edi yor; “Bir mil le tin
ay na s� sa nat, olum lu olum suz her �e yi ni zi ora -
da gö re bi lir si niz. Ta ri he ba k�n ca bu nu an la ya -
cak s� n�z.  Ar ka s�n da ya p�t, mi ma ri ve hey kel
gi bi za ma na kar �� di re nen eser ler b� ra kan top -
lum lar, yok ol sa lar bi le hak la r�n da bil gi ler su -
nar. Oy sa dün ya da is mi ni bi le bil me di �i miz o
ka dar çok kay bol mu� top lum var ki, se be bi ar -
ka da kül tü rel hiç bir iz, ya p�t b� rak ma ma s� d�r.
Pe ki sa na t�n mil le te  fay da s� ne? Bir ��k l�k,  bir
de ko ras yon mu? Ha y�r. Bir hey ke lin ya n�n dan
ge çer ken is ter is te mez ka fa n� z� çe vi ri yor su nuz
ve iz bey ni niz de ka l� yor, de vam edi yor su nuz.
O gö rün tü bey ni niz de ara ara tek rar la n� yor.  Bu
gö rün tü ler si zin kül tü rel geç mi �i niz den ve ye -
ni öne ri ler den bil gi ler içe ri yor sa siz de o bil gi -
yi al� yor su nuz. Ya ni sa nat sal bir en for mas yon
gö re vi ya p� yor. Ay r� ca sa nat or ta m�n da bü yü -
tü len ço cuk la r�n da bey nin de ki ya ra t� c� l�k kav -
ra m�n�n ge li� ti �i sap tan m��.”

� BO �A HEY KE L� VE KA DI KÖY…
Mi mar Si nan Gü zel Sa nat lar Üni ver si te si

ö� re tim üye si, hey kel t� ra� Prof. Rah -
mi Ak sun gur, Ka d� köy’den al�n mak
is te nen Bo �a hey ke liy le il gi li de �u
gö rü� le ri ifa de edi yor; “Hey kel ler,
bu lun duk la r� yer de bir müd det son -
ra top lu ma mal ol ma ya ba� lar lar.
Ora da ya �a yan in san la r�n göz le ri
bun la ra al� ��r ve arar. ‘Bo �a Hey -
ke li’nde bu lu �a l�m?’  Ka d� köy’de
kaç ku �ak bu cüm le ile bü yü dü
kim bi lir… Hal ka mal ol mu� bir
ya p� t�n ye rin den kal d� r�l ma s� na
ben kar �� y�m. Ka d� köy lü ayak-
 la n�r. Bo �a, Al t� yol’a ilk ko -
yul du �un dan bir iki se ne son ra
bel ki e�i nin ya n� na gö tü rü le bi -

lir di ama ar t�k ol maz...”
�  HÜR KU� VE NA K� YE

Ö� RET MEN’E TÖ REN L� AÇI LI�
Ka d� köy’de ki hey kel pro je si nin ilk ör ne �i,

23 Ni san Ulu sal Ege men lik ve Ço cuk Bay ra -
m�’nda Sö �üt lü çe� me Cad de si Ba� ça vu� So -
kak ke si �i min de (Os ma na �a Ca mii kar �� s�)
ger çek le� tir mi� ti. Dün ya n�n ilk ço cuk hak la r�
mi tin gi ni 1930 y� l�n da Tak sim’de ço cuk lar la
bir lik te dü zen le ye rek, ço cuk hak la r� bil di ri si ni
oku yan Ö� ret men Na ki ye El gün’ün, o gü nü
sim ge le yen röl ye fi özel bir tö ren le aç�l m�� t�.
Mar ma ra Üni ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te -
si ö� re tim üye si Hey kel t� ra� Ümit Öz türk’ün
yap t� �� röl yef te; Na ki ye Ö� ret men, ço cuk hak-
 la r� bil di ri si’ni okur ken res me di li yor. 

Ka d� köy lü gök yü zü kah ra ma n� Ve ci hi
Hür ku� ve ha ya t� n� ha va c� l� �a ada yan tüm tay-
 ya re ci ler ad� na Ka d� köy Be le di ye si ta ra f�n dan
K� z�l top rak’ta yap t� r� lan an� t� da 5 Ma y�s’ta tö -
ren le aç�l m�� t�. Ba� kan Öz türk, “Ken di si de bir
Ke ma list olan Hür ku�’un hey ke li nin, Ata türk
il ke le ri nin  ka le si olan Ka d� köy'de yük sel me si
bi zim için bü yük onur” de mi� ti.  An�t ta, Hür -
ku� hey ke li ve 1930'da Ka d� köy'de imal et ti �i
ilk Türk si vil uça ��  VE C� H� XIV fi gü rü bu lu -
nu yor.

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

Av. Selami ÖZTÜRK

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

Ha ber Mer ke zi
Gökçe UYGUN - Semra ÇELEBİ 

Mustafa SÜRMELİ - Sinem TEZER 

So rum lu Ya z� �� le ri Mü dü rü
Ulaş YILMAZ

Grafik - �nternet Editörü
Yasemin ÖZGÜNEŞ

Gör sel Yö net men
Mehmet GÜRDİL

Reklam Servisi
Esma BAYRAKTAR - Özge ÖZVEREN

Bas k�: �h las Ga ze te ci lik A.� 29 Ekim Cd. No:23
Ye ni bos na-�S TAN BUL    Tel: 0212 - 454 30 00

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

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

www.gazetekadikoy.com.tr 
E-posta:gazetekadikoy@gmail.com

Ad res: Hasanpa�a Mah.
Fahrettin Kerim Gökay Cad.

No: 2 Kad�köy Belediyesi
4. kat B blok 

Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

8 16 - 22 A�USTOS 2013 HABER

a nak ka le Sa va ��'nda bir ko lu ile bir
aya �� n� kay be den Fran s�z Ge ne ra li
Brid ges an la t� yor:

“Sa va� sa ha s�n da dö vü� bit mi� ti.
Ya ra l� ve ölü le rin ara s�n da do la �� yor duk; az ev -
vel, Türk ve Fran s�z as ker le ri sün gü sün gü ye
ge lip bir bir le ri ne a��r za yi at ver mi� ler di. Yer de
bir Fran s�z as ke ri ya t� yor, bir Türk as ke ri de ken -
di göm le �i ni y�rt m�s onun ya ra la r� n� sa r� yor -
du.Ter cü man va s� ta s� ile �öy le bir ko nu� ma
yap t�k:

-Ni çin öl dür mek is te di �in as ke re yar d�m
edi yor sun? Me cal siz hal de ki Türk as ke ri �u kar -
�� l� �� ver di:

“Bu Fran s�z ya ra la n�n ca ce bin den ya� l� bir
ka d�n res mi ç� kar d�. Bir �ey ler söy le di, an la ma -
d�m ama her hal de an ne si ola cak t�. Be nim ise
kim sem yok. �s te dim ki, o kur tul sun, ana s� n�n
ya n� na dön sün”. Bu asil ve ali ce nap duy gu kar -
�� s�n da hün gür hün gür a� la ma ya ba� la d�m. Bu
s� ra da, emir su ba y�m Türk as ke ri nin ya ka s� n�
aç t�. O an da gör dü �üm man za ra n�n ya nak la -
r�m dan s� zan ya� la r� m� don dur du �u nu his set -
tim. Çün kü, Türk as ke ri nin gö� sün de bi zim as -
ke rin kin den çok a��r bir sün gü ya ra s� var d� ve
bu ya ra ya bir tu tam ot t� ka m�� t�. Az son ra iki si
de öl dü ler...”

Bir spor te ri mi ola rak s�k s�k kar �� m� za ç� kan
‘fa ir-play’; ku ral la ra uy mak, hi le yap ma mak tan
öte, ra ki be say g� duy mak, ona fiz yo lo ji ik ve psi -
ko lo jik aç� dan za rar ver me me ye özen gös ter -
mek de mek tir. Yo �un mü ca de le de bi le ra ki bin
onu ru na say g� du yu lur.

Gü nü müz de, özel lik le de fut bol da l�n da,
maç la r�n za man za man ‘sa va�’a dö nü� tü �ü nü
dü �ü nür sek, sa va� ta da ‘fa ir play’ ya ni ‘adil sa -
va� mak’tan bah se di le bi lir mi aca ba?

Adil sa va� te ori si Aris to za ma n�n dan bu ya -
na tar t� ��l m��, so nun da sa va ��n etik ola rak adil
ola bil me si için al t� ko �u lun bir den ge çer li ol ma -
s� ge rek ti �i ka na ati ne va r�l m�� t�r.

1-Do� ru ne den: Teo rik ola rak sa vun ma
amaç l� sa va� lar hak l� ka bul edi li yor. Ger çi sa -
vun ma amaç l� sa va� ç� ka r�l maz an cak sal d� r� ya
kar �� l�k ve ri lir.

2-Me� ru dev let, ya sal dek la ras yon; bu ko -
nu ya hiç gir mi yo rum zi ra bu nun ör ne �i yok.

3-Do� ru ni yet: Bu nun la ba� ka s� n�n do �al
kay nak la r� n� ele ge çir mek-sö mür mek, eko no -
mik avan taj ka zan mak, in ti kam al mak, güç ka -
zan mak, et nik nef ret kast edil mi yor ol sa ge rek.

4-Son çö züm: Si lah l� güç kul lan ma dan ön -
ce, di �er bü tün çö züm me tot la r� tü ke til mi� ol -
ma l�.

5-Ba �a r� ola s� l� ��: Te ori ye gö re an cak ba �a -
r� �an s� olan, mev cut du ru mu iyi le� ti re bi le cek
sa va� lar ka bul edi le bi lir. Bu mad de 'adil' ola n�
be lir le mek için bi raz tu haf aç�k ça s�.

6-Nis pi tep ki: Sa va� la r�n amaç la r�, ne den le -
ri ne oran t� l� ol ma l�. Hit ler ‘Sa va� ta her za man
kay be den ta raf suç lu dur, hak l� ol sa bi le’ der;
Ber trand Rus sel ise ‘Sa va� ki min hak l� ol du �u -
na de �il, ki min güç süz ol du �u na ka rar ve rir’ bu -
yur mu� tur. Pa si fizm ve rea liz me gö re; hiç bir sa -
va� adil ola maz, her za man ba� ka bir çö züm
bu lu na bi lir ve hiç bir po li tik ge rek çe, in san öl dür -
me yi hak l� ç� ka ra maz. Pa si fist ve res list le re ka -
t�l ma dan ede me ye ce �im. Çün kü yu ka r� da say -
d�k la r� m�z dan sa de ce ‘sa vun ma’ amaç l� olan
sa va� ka bul edi le bi lir ki on da da sa va �� siz ç� -
kar m� yor, var olan sa va� ta ken di ni zi ko ru yor su -
nuz dur. Pe ki sa va� sa de ce ül ke ler, blok lar ya
da bir ül ke içe ri sin de ki bü yük grup lar ara s�n da
ger çek le �en top ye kün si lah l� mü ca de le mi dir?
Sa de ce top la tü fek le mi olur? Bu nun so �uk sa -
va ��, ç� kar sa va ��, ev de ola n�, i� ye rin de ola n�,
po li tik ola n�, ide olo jik ola n�, tek no lo ji �i, eko no -
mi �i, psi ko lo ji �i, cay d� r� c� s�, öze li, gay ri ni za mi si
yok mu dur? Gö rü nür de si lah s�z olan la r� ki mi za -
man top la tü fek le ola n�n dan da be ter, da ha
ada let siz, da ha vic dan s�z ol maz m�? Hay di i�i
ki ta b� na uy dur du nuz di ye lim, ol ma d� ki ta b� ba� -
tan ya zar s� n�z ama bu ‘adil sa va� mak’ m� d�r?

As l ı  AY HAN

Ç
Fair-Play Kadıköy’ün orta yeri 

HEYKEL!

1. ÜM�T ÖZTÜRK OSMANA�A CAM� KAR�ISI     NAK�YE Ö�RETMEN B�TT�
2. Derya E. DA�DEV�REN (Ersal YAV�) KIZILTOPRAK     VEC�H� HÜRKU� B�TT�     
3. A.Teoman GERMANER ÇINAR PARK SOYUT  HEYKEL B�TT�
4. Nilay K. BÜYÜK��L�YEN ATATÜRK CD. KADIN-ERKEK E��TL��� KA�DES� YAPILIYOR
5. Neslihan PALA KALAMI� PARKI ASLI NEMUTLU B�TT�
6. Bihrat MAV�TAN EVLEND�RME GEL�N DAMAT B�TT�
7. Ayla AKSUNGUR DEFNE PARK SAHRAYICED�D MAH. B�TT�
8. Rahmi AKSUNGUR MODA MEYDANI MODA B�TT�
9. Rahmi AKSUNGUR YO�URTCU PARKI                  SÜREYYA PA�A B�TT�
10. Vedat SOMAY KR�TON CUR� KR�TON CUR� SON A�AMADA
11. Önder BÜYÜKERMAN HÜRR�YET PARKI �ARKICI KU�LAR B�TT�
12. Hayri KARAY KALAMI� PARKI SOYUT HEYKEL DEVAM ED�YOR
13. ÜM�T ÖZTÜRK KALAMI� CAD. SANATCILAR HEYKEL� DEVAM ED�YOR
14. Hüseyin YÜCE YO�URTÇU PARKI F�KRET MUALLA B�TT�
15. Hüseyin YÜCE BEH�CE YAZGAN PRK. KADIN HEYKEL� B�TT�
16. Bülent ÇINAR KARAKOLHANE KÖ�ES� DE��RMEN TA�LARI B�TT�
17. Meriç HIZAL FER�T TEK KÖ�ES� GÜNE� SAAT� DEVAM ED�YOR

HEYKELTIRA� ADI: HEYKEL YER�:    HEYKEL ADI: DURUMU:

KADIKÖY HEYKELLERİ 

Kadıköy’ün kamusal alanlarını sanatla zenginle�tirmeyi
amaçlayan Kadıköy Belediyesi kolları sıvadı. Mimar

Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden hocaların
kordinasyonundaki proje kapsamında üretilen eserlerde;

kimi zaman ünlü bir ki�i yâd edilirken kimi zaman da
sanatçının özgün çalı�ması Kadıköylüleri selamlıyor…

Prof. Aksungur ile
ya�amını yitiren Kadıköylü
kayakçı Aslı Nemutlu’nun

heykelinin bulundu�u
Kalamı� Parkı’nda

görü�tük. 
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● Gökçe UYGUN

Yer yü zü Der ne �i’nin Bah çe ya
da bal kon la r�n da ken di seb ze -
si ni ye ti� tir mek is te yen le re

des tek ama c�y la �s tan bul’da sür dür -
mek te ol du �u kent bah çe le ri pro je si
ki tap ol du. Yer yü zü Der ne �i Ya y�n -
la r�’ndan ç� kan “Kent Bah çe le ri De -
ne yi mi” ki ta b�n da, pro je nin
ya ra t� c� la r� ve ka t� l�m c� la -
r� tec rü be le ri ni an la t� -
yor.

Ki ta b�n edi tör -
lü �ü nü üst le nen
De vin Bah çe ci
ö n  s ö  z ü n  d e ,
“K�r sal ya �a m�n
ya va� ya va� ye -
ri ni kent le re b� -
rak ma s� ile
top lu mun ba -
��m l� bi rey ler den
olu �an bir ya p� ya
dö nü� me si ve ken -
di ne ye te bi len in san
ve top lu luk la r� n�n sa -
y� s� n�n azal ma s� ay n� ta r-
ih le re denk ge lir. Kent
ti ca re tin mer ke zi ola rak or ta ya ç� kar
ve yi ye cek ge rek sin me si ni çev re köy -
ler den ge len g� da lar ile te min eden
nü fus bu gün mo dern top lum di ye ta -
bir et ti �i miz uz man la� ma n�n ve tek -

no lo jik bi ri kim le rin olu� ma s� n� sa� -
lar. Mo der ni te bi ze uz man la� ma y�,
do �a dan kop ma y�, ta r� m�n kent le rin
art böl ge le rin de oma s� ge rek ti �i ni
ça� da� top lu mun ku rul ma s� için bir
ön ko �ul ola rak su nar” di yor. 

An cak kent le rin bü yü me si ne de -
niy le be sin de �er le ri dü �en ama bol
üre ti len ta r�m ürün le ri ile bes len mek

zo run da kal d� �� m� za dik kat çe ken
Bah çe ci, “�s tan bul’u dü �ü ne -

lim. Ar t�k tüm Tür ki ye
�s tan bul’un bir art böl -

ge si ve üre tim den iyi -
ce uzak la� m�� olan
top lu mun, gi de rek
ar tan nü fus ile bir-
 lik te ih ti yaç la r� da
ar t� yor, ama g� da -
ya eri �im hem
eko lo jik kriz yü -
zün den hem de gi -
de rek da ha

uzak tan ge len yi ye -
cek ler yü -

z ü n  d e n
gi de rek zor la -

�� yor” ör ne �i ni
ve ri yor. Kent Bah çe -

le ri’ni “kent ta r�m sal üre ti min
ya p� la ma ya ca �� al g� s� n� k�r-
 mak için önem li bir yön tem”
ola rak ni te le yen De vin Bah çe -
ci, ya z� s� n� �öy le ta mam l� yor;

“�n san la r�n, kü çük alan da, çok faz la
emek har ca ma dan, ucuz ve gü ven li
bir bi çim de g� da ye ti� ti re bi le ce �i ni ve
sa� l�k l� bes le ne bi le ce �i ni an la t� -

yor. Kent bah -
çe le ri nin fik ri
ve fel se fe si
bu yö nü ile
hem ime ce -
yi ve pay-
 la� ma y�,
hem in-
 san  l a  -
r � n
do �a

ile ba �� n� ye ni den kur ma y� hem
de yok sul luk la al ter na tif yön den
mü ca de le yi an la t� yor. Ye rel de
üre tip ye rel de tü ket me nin na s�l
ya p� la bi le ce �in den tu tun ya da
ya n� ba �� m�z da ki ik lim de �i �ik li -
�in de ki ta r� m�n ro lü nü na s�l azal -
ta bi le ce �i mi zi kent bah çe le ri
ku ra rak ö� re ni yo ruz. Da ya n� �a -
rak, in for mal yol lar la bil gi yi üre -

te rek ve
pay la  �a  rak
kent ya �a m� n�
na s�l ye �il len -
di re bi le ce �i -
mi zi, eko lo jik
sür dü rü le bi lir
bir ya �am için
ne ler ya pa bi le -
ce �i mi zi gö rü yo -
ruz. �s tan bul Kent

Bah çe le ri De ne yi mi bu yo lun he -
nüz ba ��n da, an cak bu ki tap ta ki
de ne yim bi ze kü çük ad�m la r�n
bü yük dü �ün ce le re na s�l dö ne bi -

le ce �i ni an la t� yor.”
Ki tap ta; Ay taç Tol ga Ti mur,

Cey da Say g� ner Fa lay, Ley la Ka ba -
sa kal, Er cü ment Y�l d� r�m,

Ser pil Hor to� lu,
Akif Pa muk, ve Le -
vent Gür sel Alev’in
ka le min den kent
bah çe le ri fel se fe si,
bal kon bah çe ci li �i,
kent bah çe le rin de eki -
len ler, ev ya p� m� ilaç -
lar gi bi pek çok ko nu da
9 ya z� yer al� yor.

16 - 22 A�USTOS 2013YA�AM 9

Ka dı köy ba� ta ol mak üze re �s tan bul’un pek
çok sem tin de ku ru lan kent bah çe le ri

de ne yim le ri bir ki tap ta bi ra ra ya ge ti ril di. 

Kent bahçecileri
deneyimlerini paylaşıyor

Kent bahçecileri
deneyimlerini paylaşıyor

Kent bahçecileri
deneyimlerini paylaşıyor

Kent bahçecileri
deneyimlerini paylaşıyor

Kent bahçecileri
deneyimlerini paylaşıyor

Kent bahçecileri
deneyimlerini paylaşıyor
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● �ule ÖZÇEL�K

Bu haf ta eli niz de Ga ze te -
mi zin 700.
sa y� s� bu lu -

nu yor. Gün lük ha y-
a t�n yo �un lu �u
için de fark et me sek
de böy le özel ra kam -
lar za ma n�n na s�l geç -
ti �i ni in sa na
his set ti ri yor. Tüm Ga -
ze te Ka d� köy eki bi ola -
rak 700. sa y� ya
ula� ma m� z�n mut lu lu �u -
nu ve gu ru ru nu ya �� yo -
ruz. Tür ki ye gi bi ulu sal
ba s� n�n bi le pek çok zor-
 luk la mü ca de le ede rek ya -
y�n ha ya t� na de vam
ede bil di �i bir ül ke de ye rel bir ga ze te nin 700.
sa y� ya ula� ma s� n�n çok önem li ol du �u na ina -
n� yo ruz. Her ge çen gün ar tan ma li yet ler ne-
 de niy le eko no mik s� k�n t� ya �a yan ya y�n
or gan la r� son dö nem ler de et ki si ni gi de rek
art t� ran san sür s� k�n t� s� n� da ya �� yor.
Sa de ce, 27 Ma y�s’ta
ba� la yan Ge zi Par -
k� olay la r�n dan bu -
gü ne ka dar, i� ten
at� lan, is ti fa eden ya
da zo run lu iz ne ç� ka -
r� lan sa y� s� 3 A�us tos
Cu ma gü nü iti ba r�y la
80’e yak la� t�. Ta bii ki
bu sü re cin ön ce si var d�
ve de vam ede cek gi bi
gö rü nü yor. Ga ze te Ka d� -
köy ola rak 700. sa y� ya
ula� ma n�n mut lu lu �u nu
ve gu ru ru nu ya �a d� �� m�z
bu gün ler de sa de ce dü �ün -
ce le ri ni yaz d�k la r� için i� le -
ri ne son ve ri len
mes lek ta� la r� m� z�n üzün tü sü nü ya �� yo ruz.
Bir yan dan da i�i mi zi en iyi �e kil de yap ma -
ya ça l� �� yo ruz. Ga ze te Ka d� köy, ya y�n ha ya -
t� na ba� la d� �� Ka s�m 1999 ta ri hin den be ri
Ka d� köy lü le rin se si ol ma y� he def le di. Ka d� -
köy’ü il gi len di ren her tür olay say fa la r� m�z -
da yer al d� ve al ma ya da de vam edi yor, an cak
son ay lar da özel lik le Ge zi Par k� sü re cin den
son ra Tür ki ye’nin ya �a d� �� ola �a nüs tü gün-
 ler, ga ze te miz de ki ha ber le rin çe �it li li �i ni art-
 t�r d�.

Ge zi Par k� sü re ci ni  ya �a d� �� m�z bu son
ay lar da Ka d� köy lü ler, geç mi� te ol du �u gi bi
bu gün de do� ru bul ma d� ��
tüm ge li� me le re iti raz
edi yor, çe �it li ey lem ler
ya p� yor, de mok ra tik
hak k� n� kul la n� yor, ne re -
de bir yan l�� gör se üze ri -
ne gi di yor. Ka d� köy, her
za man ol du �u gi bi de mok -
ra tik, öz gür, la ik bir top lum
dü ze ni ni ya �at mak is te yen -
le rin ön cü sü olu yor. Ga ze te
Ka d� köy ola rak 14 y�l d�r il -
çe miz de ya p� lan her tür lü ey -
le mi say fa la r� m�z da siz le re
ula� t�r ma y� il ke edin dik. Do -
la y� s�y la Ge zi Par k� ey lem le ri -
ne de ka y�t s�z kal ma d�k.
Tak sim’de ki ey lem ler, Ka d� -
köy’ün park la r�n da fo rum lar,
top lan t� lar ve yü rü yü� ler le de vam edi yor.
Tüm et kin lik le ri siz ler için iz le me ye de vam
edi yo ruz. 

Ga ze te Ka d� köy ola rak, il çe yi il gi len di -
ren her tür ola y� ve ge li� me yi ta kip et mek ol-

 maz sa ol maz la r� m�z dan. Bu dü �ün ce den
ha re ket le, geç mi� dö nem de Ta r�m �l
Mü dür lü �ü ve Göz te pe 60. Y�l Par -
k�’n�n ya p� la� ma ya aç�l ma s� ka rar la r� -
na kar �� Ka d� köy lü le rin mü ca de le si ni
say fa la r� m� za ta �� d�k. Son ola rak
Ku� di li Ça y� r�’na AVM ya p�l ma s�
ka ra r� na kar �� Ka d� köy lü le rin mü ca -
de le si nin her a�a ma s� n� ha ber yap-
 t�k. Ay n� �e kil de Ka la m��
Ma ri na s�’n�n özel le� ti ril me me si,
Ha san pa �a Gaz ha ne si’nin ko run -
ma s�, Hay dar pa �a Ga r�’n�n gar
ola rak kal ma s�, ban li yö hat la r� na
ve ta ri hi tren is tas yon la r� m� za sa -
hip ç� k�l ma s� için gös te ri len tüm
ça ba ve ey lem ler de ga ze te miz
say fa la r�n da ge ni� yer bu lu yor. 

Ka d� köy Bo �a s�’na da sa hip
ç�k t�k, kent sel dö nü �üm sü re cin de ki Fi kir te -
pe’de ya �a nan imar so run la r� da s�k s�k say-
 fa la r� m� za ko nu ol du ve ol ma ya da de vam
ede cek. 

Ka d� köy Be le di ye si’nin, Kay ma kam l� -
��n, Em ni ye tin ve spor ku lüp le ri nin ça l�� ma -

la r� n� da Ka d� köy lü’ye du yu ra rak res mi
ku rum lar la va tan da ��n ara s�n da köp rü
oluyoruz. 

Ga ze te miz de sa de ce olum suz luk -
lar ha ber ol mu yor, Ka d� köy’ün yo �un
ve renk li gün de mi ni de ya k�n dan ta -
kip edi yo ruz. Kül tür-sa nat et kin lik -
le ri, sa� l�k ha ber le ri, ka mu ku rum
ve si vil top lum ku ru lu� la r� n�n, der -
nek le rin ha ya ta ge çi rdi �i tüm pro-
 je ler, renk li ha ber ler de il çe mi zin
gü len ve ay d�n l�k yü zü nü say fa la -
r� m� za ta �� yor. �l çe mi zin ön de ge -
len kül tür-sa nat, spor, si ya set
insanlar�yla yap t� �� m�z söy le �i -
ler, rö por taj lar say fa la r� m�z da
yer al� yor. Ay n� za man da Ka d� -
köy Be le di ye Gö nül lü le ri'nin
de se si ve ku la �� olan Ga ze te

Ka d� köy’de, gö nül lü le rin her
tür lü et kin lik, ha ber ve du yu ru la r�n�, her haf -
ta 4. say fa m�z da yay�nl�yoruz. 

� 14 YIL ÖN CE YO LA ÇIK TIK
Ga ze te Ka d� köy’ün ilk sa y� s�, 14 y�l on -

ce Ka s�m 1999 ta ri hin de yay�nland�. O za -
man Fe ner yo lu Dok tor Fa ruk Aya no� lu
Cad de si’nde ki 10 nu ma ra l� kü çük ta ri hi bi-
 na da ya y�n la n� yor du Ga ze te Ka d� köy. 

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz -
türk her za man ol du �u gi bi Ka d� köy lü le re
inan m��, Ka d� köy lü le rin ye rel bir ga ze te ye
ih ti ya c� ol du �u nu gö re rek, ga ze te ye onay ve
des tek ver mi� ti, ara dan ge çen 14 y�l bo yun -
ca da bu des tek ve il gi si ni hiç ek sik et me di.

Ga ze te Ka d� köy ça l� �an la r� ola rak
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� m�z Se la -
mi Öz türk’e çok te �ek kür edi yo ruz. 

Ka d� köy lü ler de ga ze te le ri ne
sa hip ç�k t�, ken di le ri ni ga ze te nin
bir par ça s� ola rak gör dü, bi zi hiç
yal n�z b� rak ma d� lar, on lar la ara -
m�z da ki gö nül ba �� hiç kop ma d�.
�n ter ne tin ba� dön dü ren ge li� me -
si, sos yal med ya n�n öne mi nin
art ma s� na ra� men okur la r� m�z
biz den hiç vaz geç me di. Tüm
okur la r� m� za bi zi yal n�z b� rak -
ma d�k la r� için çok te �ek kür
edi yo ruz. 

14 y�l d�r her haf ta ga ze te -
mi zin okur la r�y la bu lu� tu �u
cu ma sa bah la r� i�e hep tat l�

bir he ye can la gel me ye de vam
edi yo ruz. O gün ga ze te mi zin okur lar la bu lu� -
ma gü nü dür ve okur la r� m� z�n o haf ta ki ye ni
sa y� m�z la il gi li gö rü�, dü �ün ce ve öne ri le ri ni
ay n� gün bi zim le pay la ��r. Bir ha ber le, fo to� -

raf la il gi li yap t�k la r� her tür yo rum bi zi ilk
gün kü gi bi se vin di rir,  ele� ti ri le ri ise da ha bir
dik kat le din ler, ek sik lik le ri mi zi gi der me ye
ça l� �� r�z. Ga ze te mi zin eki bi ge çen y�l lar için -
de de �i� se de bu il ke miz hiç de �i� me di. 

� B�Z K� M�Z?
Da ha ön ce ki sa y� la r� m�z da si ze ken di mi -

zi bi raz da ol sa ta n�t t�k. Na s�l ki 14 y�l için de
ekip ler de �i� se de do� ru, dü rüst, ta raf s�z ha -
ber ci lik il ke miz de �i� me di. De �i� me yen bir
di �er �ey de Ga ze te Ka d� -
köy’ü ha z�r la yan ekip le -
rin ilk gün kü ga ze te ci lik
he ye can la r� n� hiç kay bet -
me me le ri ve ga ze te nin çok
ge ni� ekip ler ta ra f�n dan de -
�il de bir ga ze te için mü te -
va z� sa y� la bi le cek sa y� da
per so nel le ha z�r lan ma s�y d�.  

Ga ze te yi son 3,5 y�l d�r
geç mi �e oran la da ha genç bir
ekip ha z�r l� yor. Ar ka da� la r� -
m�z genç ama hep si mes lek le -
rin de de ne yim li. Za ten bu nu siz
de ga ze te mi zi oku yun ca an l� -
yor su nuz. 

Ga ze te için son 3,5 y�l l�k sü -
reç te bir di �er önem li de �i �ik lik
ise Ga ze te mi zin 10 y�l d�r hiz met
ver di �i Dr. Fa ruk Aya no� lu Cad de si’nden
Ka d� köy Be le di ye si’nin 4. ka t�n da ki ye ni ye -
ri ne ta ��n ma s� ol du. Bu nun d� ��n da ya y�n il -
ke le ri mi ze ba� l� ka la rak ga ze te mi zi
ke sin ti siz ola rak her haf ta ha z�r la ma ya de -
vam edi yo ruz. 

Ga ze te Ka d� köy’ü
kim ler ha z�r l� yor der se -
niz, si ze bi raz da ken di mi -
zi ta n� ta l�m. 

Ga ze te mi zin her a�a-
 ma s�n da bi ze des tek ve ren
Ya y�n Ku ru lu üye miz ve
genç Özel Ka lem Mü dü rü -
müz Kad ri ye Ka sa po� lu’na
ne za man ba �� m�z s� k�� sa ba� -
vu ru yo ruz. O da an�n da çö -
züm üre ti yor, bi ze yar d�m c�
olu yor. Ya y�n ku ru lu üye miz
Bur cu Bit lis fi kir ve gö rü� le riy -
le Ga ze te mi ze bü yük kat k� sa� -
l� yor. Bir di �er Ya y�n Ku ru lu
üye miz  Ka d� köy Be le di ye si Ba -
s�n Da n�� ma n� Ari fe Av cu Çal l� o� lu ise hem
de ne yim li bir ga ze te ci hem de ba �� m�z s� k�� -
t� ��n da ba� vur du �u muz bir di �er önem li
isim. 

Ya y�n ku ru lu üye le ri mi ze des tek ve kat -
k� la r�n dan do la y� te �ek kür edi yo ruz. 

Ka d� köy Be le di ye si Ba s�n Da n�� man l� -
��'nda ça l� �an Gür büz En gin, Ser kan
Okay, Si nem Te zer ve
Mu rat Meh met Ay -
d�n, fo to� raf la r�,
haberleri, gö rü� ve dü -
�ün ce le riy le bi ze her
za man des tek ve ri yor -
lar. On la ra te �ek kür
borç lu yuz. 

Ya k�n bir za ma na ka -
dar Ba s�n Da n�� man l� -
��’nda gö rev li olan ar t�k
Ka d� köy Be le di ye si Sos -
yal Med ya Bü ro su So rum -
lu lu �u gö re vi ni yü rü ten
Ula� Y�l maz, ay n� za man da
Ga ze te mi zin So rum lu Ya z�
�� le ri Mü dür lü �ü nü sür dü rü -
yor. Des te �i için te �ek kür -
ler…

�im di tüm me sa isi ni Ga ze te Ka d� köy için
har ca yan ar ka da� la r� m� za ge le lim. De ne yim -
li mu ha bir ar ka da �� m�z Gök çe Uy gun, e�i -
tim, kül tür-sa nat, rö por taj pek çok alan da
ha ber ler, söy le �i ler ya p� yor, üret me ye de vam

edi yor.. Ge ni� bir ha ber yel pa ze si olan Gök -
çe’nin im za s� n� her ha ber de gör mek müm -
kün. 

A��r l�k l� ola rak Ga ze te Ka d� köy'ün kül -
tür-sa nat say fa la r�n� ha z�r la yan Sem ra Çe le -
bi, her tür ha be ri iz li yor. Ken di si de s� k� bir
ak ti vist olan, sa de ce Ka d� köy’de ki de �il ne -
re dey se �s tan bul’da ki her tür lü ey le mi iz le -
yen Sem ra, Ge zi Par k� sü re cin de ki ha ber le ri

de ya k�n dan ta kip ede rek, say fa -
la r� m� za ta �� d�.  

Aka de mik özel li �i ol ma s�n -
dan do la y� ha ber ler de hiç bir ay -
r�n t� y� göz den ka ç�r ma yan
Mus ta fa Sür me li, pek çok ha -
be ri ta kip et me si nin ya n� s� ra
her haf ta spor say fa m� z� da
ha z�r l� yor. �l çe de ki ama tör
spo run nab z� n� tu tu yor, spor
fa ali yet le ri ni ay r�n t� la r�y la
i� le yip, ya z� yor.  

Ta bii ki bir ga ze te sa de -
ce ya z� i� le rin den iba ret de -
�il. Önü ne ge len
mal ze me yi ya n� ya z�, fo-
 to� ra f� ve ilan la r� en iyi
�e kil de ta sar la y�p say fa

ta sa r� m� ya pan ar ka da� la -
r� m� z�n da ga ze te ye bü yük eme �i var. �çe -

rik ne ka dar zen gin olur sa ol sun o ga ze te nin
say fa dü ze ni, mi zan pa j� iyi ol maz sa bir �ey -
ler ek sik tir. Biz ler bu ko nu da çok �ans l� y�z.
De ne yim li gör sel yö net me ni miz Meh met

Gür dil ile gra fi ker ar ka da �� m�z Ya se -
min Öz gü ne�, Ga ze te Ka d� köy okur -
la r� için her hafta en gü zel say fa la r�
ha z�r l� yor. 

Ga ze te ler için en önem li ge lir
kay nak la r�, sa t�� tan el de edi len ra -
kam lar ve ilan-rek lam ge lir le ri dir.
Uzun y�l lar d�r ga ze te mi zin ilan-
rek lam ça l�� ma la r� n� tek ba �� na
yü rü ten Es ma Bay rak tar’a genç
ar ka da �� m�z Öz ge Öz ve ren’in
de ka t�l ma s�y la bir lik te Ga ze te
Ka d� köy'e gi ren ilan ve rek lam-
 la r�n sa y� s� da her ge çen gün
ar t� yor. 

Ga ze te Ka d� köy'e gü ve -
nen, ilan ve rek lam la r� için en

do� ru ad res ola rak bi zi gö ren okur la r� -
m� za te �ek kür edi yo ruz. 

Ga ze te mi zin her haf ta bas k� ya gö tü rüp
da �� t� m� n� sa� la yan arkada�lar�m�za ve Mer -
kez Ga raj ça l� �an la r� na da te �ek kür ler. 

Ga ze te mi ze d� �ar dan kat k� sa� la yan la ra
da bü yük te �ek kür bor cu muz var. 

Ya z� la r�y la, her haf ta ga ze te miz de ki kö -
�e le rin de okur la r� m�z la bu lu �an �nal Ay d� -

no� lu’na (Ay n� za man da ga ze te mi zin
ku ru lu �un da da bü yük eme �i olan),
Mu rat Ka to� lu'na, As l� Ay han’a, Tü -
ke ti ci kö �e mi zi ha z�r la yan �ük ran
Ero� lu'na te �ek kür ler… 

Ga ze te Ka d� köy’e ya y�n ha ya t� -
n�n ba ��n dan be ri des tek olan Ka d� -
köy lü ara� t�r ma c�-ya zar Dr. Mü fid
Ek dal’a, de ne yim li ga ze te ci Gül
Sök men’e, Ka dir �n ce su’ya, Nus-
 ret Ka ra ca’ya ve Mu zaf fer Ay han
Ka ra’ya da kat k� la r� için ne ka dar
te �ek kür et sek az.

Ga ze te miz ç�k t� �� gün den
bu gü ne ka dar Ka d� köy’de gö re -
ve ge len tüm kay ma kam lar,
ad li ye gö rev li le ri, em ni yet,

mil li e�i tim mü dür le ri ve di �er bi rim mü dür -
le ri de ga ze te mi ze her za man des tek ver di ler,
ara m�z da ya k�n bir i� bir li �i kur ma y� ba �ar -
d�k. Hep si ne te �ek kür edi yo ruz.  

Ge çen 14 y�l için de bi ze kat k� ve ren ad� -
n� unut tu �u muz unut ma d� �� m�z her ke se Ga -
ze te Ka d� köy ola rak te �ek kür edi yo ruz. 

Ni ce 100. sa y� lar da bu lu� mak üze re… 
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ir ar ka da �� m� zi ya ret ama c�y la, or man l�k
alan içi ne ku ru lu bü yük bir vil la lar si te si -
ne git mi� tim. �s tan bul’un ün lü zen gin le -
ri, ün lü spor cu la r� ve ar tist le ri ora da otu -

ru yor lar m��. Si te ye gir dik ten son ra hay ret ler
için de kal d�m. Vil la de ni len �ey ler apart man
ben ze ri 4-5 kat l� ya p� lar… En ge be li bir ar sa ol -
du �u için ki mi bi na kot tan iki, ki mi le ri üç kat ka -
zan m��, onun la ye tin me mi� ler her bi na n�n üze ri -
ne en va i tür lü rü kü� �e kil ler ve re rek dev ça t� lar
ve ça t� içi bö lüm ler yap m�� lar. Yol ke na r� vil la lar
kot tan ka zan d�k la r� ikin ci ve ya üçün cü ka t� yol
se vi ye si ne in di rip dük kân ha li ne ge tir mi� ler.

Çok uzun sü re ler gay ri men kul i�i nin için de
bu lun dum. E�i min mi mar olu �u,  be nim de
ho bi edi ni �im ne de niy le bir çok si te pro je si ile
il gi len dim, böy le si ne aç göz lü lük le tah rip edi -
len ba� ka bir do �a par ça s� ve ya vil la pro je si
gör me dim. Zi ya re ti ne git ti �im ar ka da ��m 60
ya ��n üze rin de; hem ken di nin, hem e�i nin çe -
�it li sa� l�k so run la r� var. “Bi zim ki bu si te nin en
mü te va z� vil la la r�n dan bi ri si” de di. Dört ka t�, üç
sa lo nu ve on bir oda s� var m��. “Ne ka dar l�k
bö lü mü nü kul la n� yor su nuz?” di ye sor dum.
“Bir ya tak oda s� ve bir sa lo nu biz, bir oda y� da
hiz met çi kul la n� yor” de di. Ne den li bü yük bir
yük ta �� d� �� n� ye ni ye ni fark et mi� gö rü nü yor -
du. “Bun dan 10-12 y�l ön ce da ha genç tik, iyi
de pa ra ka za n� yor duk, pres tij li bir ev ara d�k.
Duy duk ki tüm zen gin ler bu ra ya ak�n edi yor -
mu�, biz de bir vil la al�p ara la r� na ka t� la l�m de -
dik. De ko ras yo nu na, dö �e me si ne ca n� m� z�
ya ka cak ka dar çok pa ra har ca d�k. Fa kat
kom �u la r� m� z�n ev le ri ni gö rün ce a�a �� l�k duy -
gu su na ka p�l d�k” de di. 

Apart man ben ze ri vil la la r�n her bi rin de iki,
üç, bi le me di niz dört ki �i otu ru yor mu�. Ara la -
r�n da 15–20 oda s� olan vil la lar var m��. Da ha
öte si vil la la r�n bir bö lü mü y�l da yal n�z ca bir kaç
ay kul la n� l� yor mu�. Yaz ge lin ce bah çe nin,
a�aç la r�n en co� ku lu gün le rin de si te sa kin le ri
Çe� me’de ki Bod rum’da ki vil la la r� na ve ya yat -
la r� na gi di yor lar m��. Ka ba ca bir he sap yap t�m,
kul la n�l ma yan dö nem le ri dü �ün düm ki �i ba ��
en az bir sa lon, 4–5 oda dü �ü yor. Aman ya -
rab bim, bu zen gin lik ne ka dar zor bir �ey; in -
san la r�n s�r t� na ne den li a��r yük ler, ne zor i� -
ler yük lü yor. Ha di di ye lim ki o zen gin “Ben
yük ta �� ma ya ra z� y�m, 4–5 oda, bir sa lo nu tek
ba �� ma na s�l kul la na ca �� m� ben plan la ya bi li -
rim” de di. Pe ki, bu apart man ben ze ri vil la lar la
kat le di len or man l�k ala n�n he sa b� n� kim ve re -
cek?

Ba� ka ül ke ler de de or man içi ev ler çok ya -
p� l�r, uzak tan bak t� �� n�z za man a�aç tan ba� ka
bir �ey gö re mez si niz. Çok ya k� n� na gel di �i niz -
de tek ve ya iki kat l� ev le ri fark eder si niz. Hu -
zur lu, sa kin, or ma n� ko ru yan, ok si jen do lu bir
ha yat ya �a n�r. Bun la r� an�m sa d�m ve bir kez
da ha için de bu lun du �um si te ye bak t�m; he -
men he men hiç kul la n�l ma yan kot tan ka za n� -
lan iki, üç kat bod rum lar ya p�l ma say d�, üst le -
ri ne he yu la gi bi içi oda do lu ça t� lar kon du rul -
ma say d�; ina n� yo rum ki iki kat l� ya p� la r�y la si te
cen net ten bir par ça olur du. Ar ka da �� m�n söy -
le di �i ne gö re bah çe si ne 100-150.000 do lar
har ca yan zen gin ler var m��. Ger çek ten de her
bi ri, bir fa ki ri bir y�l ge çin di re bi le cek de �er de -
ki dün ya n�n en k�y met li a�aç la r�n dan be� on
ta ne bir ba k�� ta çev re de gö re bi li yor su nuz.
Biz ler için çok de �e ri olan bir bah çe ye bir ta -
ne ko ya bil mek için önem li fe da kâr l�k lar ya p� -
lan ma nol ya lar dan san ki or man ku rul mu�.
Hep si dev du var la r�n ara s�n da mut suz ya �� -
yor lar. Ko ca bir or man ala n�n da do �al olan
hiç bir �ey kal ma m��, her �ey ya pay, her �ey
süs lü, her �ey rü kü�, her �ey gör gü süz lük ve
aç göz lü lük sim ge si. 

“Kul la na ma sam da be nim ol sun, be nim ki
da ha bü yük, da ha gös te ri� li ol sun, ka çak, ka -
nun suz, ku ral s�z ne ya pa bi lir sem kâr d�r” dü -
�ün ce si, ken di mülk le ri ni, ken di ya t� r�m la r� n�,
ken di ya �a d�k la r� ye ri bir cen net ol ma s� ge re -
kir ken, sey ri ne da hi da ya n�l maz bir aç göz lü lük
ya r� �� na dö nü� tür mü�. ��in da ha fe ci ya n� ün -
lü özel okul lar si te için de �u be aç m�� lar ama
okul la r�n gö re bil di �im ka da r�y la bü yük bir bö -
lü mü de re ya tak la r�n da. Aman Ya rab bim,
zen gin lik, h�rs, gös te ri� me ra k� in san la r�n gö -
zü nü na s�l kör et mi� bi le mez si niz. Mü te ah hit
da ha faz la ka zanç u� ru na, vil la sa hip le ri kul la -
na ma ya cak la r� üç be� oda, bir iki sa lon u� ru -
na yal n�z ken di le ri nin de �il ço cuk la r� n�n ya �a -
m� n� da mah vet mi� ler. Da ha kö tü sü o mi ni cik
yav ru lar bu gör gü süz ve aç göz lü or tam da bü -
yü yor lar. Kor ka r�m ki o ço cuk lar, tüm ya �a m�,
tüm or tam la r�, tüm in san la r� böy le zan ne de -
cek ler… Ka r�, ko ca t�p pro fe sö rü olan iki ar ka -
da ��m ba ba dan kal ma, dört oda l� ge ni� sa lon -
lu bir apart man da ire sin de otu rur lar d�. Bir gün
ko nu� mu� lar, “Biz bu evi bak ma ya, te miz le -
me ye ye ti �e mi yo ruz. Ya t� l� bir hiz met çi tut sak;
ha di pa ra s� n� öde ye bil dik di ye lim, ye ni bir
duy gu, ye ni bir ne fes, ye ni bir an la y��, ye ni bir
in san la evi pay la� mak önem li so run lar ya ra ta -
bi lir” de yip evi sat ma ya ka rar ver mi� ler. Ye ri -
ne bir bu çuk oda l�, kü çük sa lon lu bir dai re al -
d� lar. Kü tüp ha ne le ri nin tü mü nü y�l lar ca de -
kan l� �� n� yap t� �� fa kül te ye ba ��� la m�� lar. Han -
tal, iri, gös te ri� li e� ya la r� n�n tü mü nü ve faz la
giy si le ri ni ih ti ya c� olan la ra da ��t m�� lar. Ye ni,
min yon e� ya lar la mi ni cik ev le ri ni dö �e mi� ler.
Es ki bü yük da ire le ri nin sa t� ��n da da el le rin de
bir kaç li ra pa ra la r� kal m��. “S�r t� m�z dan ne
den li a��r bir yük git ti bi le me si niz. Ha fif ya �a -
mak kul la na ma d� �� n�z oda lar dan, sa lon lar dan
e� ya lar dan, çe �it çe �it giy si ler den kur tul mak
ne bü yük ra hat l�k m��” di yor lar. Çün kü on lar
ih ti yaç la r� n�n bi lin cin de olan, sa de ya �a ma n�n
yü ce li �i ni bi len, te va zu dan zevk alan; al çak
gö nül lü lük le yü ce len in san lar…

Mad de ye dü� kün ol ma n�n in san ya �a m�n -
da ya rat t� �� tah ri bat yal n�z ca onun kim lik ve
ki �i li �in de kal m� yor; çev re ye, or man la ra,
a�aç la ra, top lum sal ya �a ma da yan s� yor.       

B

Dile kolay Gazete Kadıköy, 700. sayısına ula�tı. Bu hafta, 700. sayımızın gururunu ve
mutlulu�unu ya�ıyoruz. Gazetemize ilk çıktı�ı Kasım 1999 yılından beri 14 yıl destek olan, bize
inanan, bizimle ba�ını hiçbir zaman koparmayan tüm okurlarımıza yürekten te�ekkür ediyoruz. 

Gazete Kadıköy 
700. sayısına ulaştı
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● Derleyen: Gökçe UYGUN

�
stanbul'un yak�n kom�usu Prens Adalar�
bugünlerde birbirinden ilginç sergilere ev
sahipli�i yap�yor. Biz de Gazete Kad�köy

olarak, yolu Adalar’a dü�ecek olan
Kad�köylülere kültür sanat rehberli�i yaparak,
bu sergileri yak�nda tan�t�yoruz bu say�m�zda...

Adalar Müzesi’nde 2013 yeni sergilerinden
ilki aç�ld�. Bal�k ya�am�n�n nas�l yava� yava�
yok oldu�unu gösteren “Bal�k A�(a)lara
Tak�ld�” sergisi, Heybeliada’da  Heybeliada
�skele Aç�k Sergi Alan�nda izleyicisine
sunuluyor. Günümüzde g�rg�r ile avlanan
bal�kç�lar hem Marmara Denizi ve Kara-
deniz’deki canl� çe�itlili�ini yok ediyor hem de
hayvan haklar� ihlallerinin olu�mas�na neden
oluyor. 70’li y�llar�n öncesinde çe�itlili�iyle
adeta bir akvaryumu and�ran Marmara Deni-
zi’nde bugün orkinoslar, palamutlar, lüferler,
karidesler ve daha pek çok deniz canl�s� ya�am
mücadelesi veriyor. 1970 y�l� öncesi ve son-
ras�nda ya�ananlar �����nda Marmara Denizi ve
Karadeniz’de deniz canl� ya�am�n�n yok olma
süreci Bal�k A�(a)lara Tak�ld� sergisinde foto
muhabiri Kadir Can’�n objektifinden ve kale-
minden tüm dünyaya yans�yor. Sergi,
Türkiye’de bal�kç�l���n dönüm noktas� olan
1970 y�l� öncesi ve sonras�n� çarp�c� fo-
to�raflarla kar��la�t�r�yor.  Ad�n�, foto muhabir-
li�i alan�nda 42 y�ll�k bir tecrübeye sahip olan
Adal� Kadir Can’�n ayn� isimli kitab�ndan alan
sergi ,herkesin gözleri önünde gerçekle�en bir
do�a katliam�n� tüm aç�kl���yla gözler önüne
seriyor. Sergi, 30 Ekim tarihine kadar ücretsiz
ziyaret edilebilecek.

� ADALI AK�LLAS’IN ADA’SI
Adalar Müzesi’nin 2013 sergi serisinin i-

kincisi ara�t�rmac� yazar Dr. Akillas Millas’�
a��rl�yor.

1970’den beri Atina’da ya�ayan Adal�
Akillas Millas’�n nadir koleksiyonlardan
Adalar külliyat�n� içeren sergide; Millas’�n çi-
zimleri, kartpostallar, foto�raflar, resimler ve
yaz�lar�n yan� s�ra “Hâlâ Hat�rl�yorum” isimli
bir de belgesel film yer al�yor. Küratörlü�ünü
Akillas Millas ve Müze küratörü Deniz
Koç’un, sergi tasar�m�n� ise Sera Dink’in
üstlendi�i “Hâlâ Hat�rl�yorum” sergisi, 1934
y�l�nda �stanbul’da do�an ve 27 yaz mevsi-
minin yan� s�ra çocukluk ve gençlik y�llar�n�n
tamam�n� Büyükada’da geçiren as�l mesle�i
doktorluk olan ara�t�rmac� yazar Akillas Millas
Türkiye’de özellikle futbolculara ilk menisküs
ameliyatlar�n� yapan cerrah olarak da tan�n�r.
Ücretsiz ziyaret edilebilecek sergi, 29 Hazi-
ran’dan itibaren Adalar Müzesi Büyükada
Ç�nar Müze Alan�’nda tam 1 y�l boyunca (29
Haziran 2014) aç�k olacak.

� AK�LLAS  M�LLAS
K�MD�R? 

Akillas Millas, 1934
y�l�nda �stanbul’da
do�du. Büyükada’ya ilk
kez 3 ayl�k iken annesinin ku-
ca��nda gelen Millas, o günden
itibaren 27 yaz�n�, çocukluk ve
gençlik y�llar�n� aral�ks�z
Büyükada’da Yeni Yol 16 nu-
marada geçirdi. Ortaokul ve
liseyi Beyo�lu Zo�rafyon Li-
sesi’nde bitirdikten sonra �stanbul T�p
Fakültesi’nde okuyan Akillas Millas,
çocuk cerrahisi ve ortopedi alanlar�ndaki uz-
manl�klar�yla Türkiye’nin önde gelen hekim-
leri aras�nda yer al�yor. Atletizm dal�nda
dereceleri ve spora olan merak�yla da tan�nan
Millas, koleksiyon sevdas� ile de yak�ndan
tan�n�yor. �lk kitab� “O�lunuz Er Yorgos
Sava��rken Öldü”yü 1983 y�l�nda yazan Akil-
las Millas, aralar�nda Halki (Heybeli, 1984),
Prinkipo (Büyükada, 1989), Proti-Antigoni
(K�nal�ada-Burgazada, 1992) ve Propontis
(Marmara, 1992) gibi eserlerin de bulundu�u

15’i
a � k � n
kitab�n yazar�.
Millas, Türkiye’de
özellikle futbolculara ilk
menisküs ameliyatlar�n�
yapan cerrah olarak da tan�n�r.

� ADALAR’A
YAZILANLAR...

Tarih boyunca �stanbul’un incileri

olarak ün kazanan Prens
Adalar� do�a ve dini konu-
larla ilgilenen pek çok
gezgini, tarihçiyi, ressam�,
co�rafyac�y�, yazar�, �airi

ola�anüstü etkiledi ve
b i r ç o k

e d e b i
eserin do�-

mas�na esin kayna�� oldu. 20. yüzy�la
kadar ço�unlukla yabanc� dillerde yaz�lan gezi

an�s�, tarihi ara�t�rma ya da dini konulu eser-
ler, Türkler’in de Adalar’a olan ilgisinin
ve yerle�iminin artmas� ile 20. yüzy�l-

dan itibaren a��rl�kl� olarak
Türkçe yaz�lmaya ve Adalar’�n

botanik yap�s�ndan hava fo-
to�raflar�na, mimarisinden 

Adal�lar’� tan�tmaya kadar de�i�en çok
farkl� konular� içermeye ba�lad�. Adalar Müze-
si’ndeki bir ba�ka sergi olan  “Adalar’a
Yaz�lanlar”da, 1857-2013 y�llar� aras�nda
Adalar’a yaz�lan çok özel eserler sergileniyor.
Adalar Müzesi Kitap Sergisi, Baki Çokne�eli
kitap koleksi-yonuna dayan�yor. Sergi,
Büyükada Ç�nar Müze Alan�, Adaevi’nde zi-
yaretçileriyle bulu�uyor.  
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Adalar’daki “Balık A�(a)lara Takıldı” sergisi, Marmara Denizi ve
Karadeniz’de kontrolsüz avcılı�ın canlı ya�amı üzerinde yarattı�ı tahribatı
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Gürültü şikâyetleri arttı
Ka d� köy ve ci va r�n da -

ki Mar ma ray ça l�� -
ma la r� n�n gü rül tü ye

ne den ol ma s� va tan da� la r�n
�i kâ yet le ri ne ko nu olu yor.
De vam eden Mar ma ray ça -
l�� ma la r� ne de niy le �i kâ yet -
le rin, özel lik le has ta ne le rin
ve ko nut la r�n yo �un ol du �u
böl ge ler den s�k l�k la gel me -
si dik kat çe ki yor. 

�s tan bul’un ula ��m so ru -
nu nu çöz me si bek le nen 3.
Bo �az Köp rü’nün de dâ hil
ol du �u Ku zey Mar ma ra
Oto yo lu Pro je si ile �s tan bul
Bo �a z� Ka ra yo lu Tüp Ge çi�
Pro je le ri’nin ça l�� ma la r� n�n
ara l�k s�z de vam et me si yö -
nün de ve ri len ka rar son ra s�
�i kâ yet ler artt�. 

Bi lin di �i üze re, in �a at�
bü yük ora nda ta mam la nan
Mar ma ray’�n de ne me se fer -
le ri, Ba� ba kan Re cep Tay yip Er do �an’�n da ka t�l -
d� �� tö ren le 4 A�us tos 2013'de Ay r� l�k çe� me
du ra ��n dan ya p�l m�� t�. 28 Ekim’de de sis te min i� -
let me ye ha z�r ha le ge ti ril me si ve Mar ma ray’�n,
Kar tal-Ka d� köy H�z l� Tren Hat t� ile e� za man l� ola -
rak 29 Ekim’de aç�l ma s� he def le ni yor. 

Ça l�� ma la r�n da ha h�z l� yü rü me si ama c�y la 3.

Köp rü ve Tüp Ge çi� pro je le ri için Ula� t�r ma De -
niz ci lik ve Ha ber le� me Ba kan l� �� gü rül tü yö net -
me li �i çer çe ve sin de Çev re ve �e hir ci lik
Ba kan l� ��’na ba� vur mu� ve de vam eden söz ko nu -
su pro je ler için 24 sa at ça l�� ma ta le bin de bu lun -
mu� tu. Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� ��’n�n
dü zen le di �i Ma hal li Çev re Ku ru lu Top lan t� s�’nda

gün de me ge len pro je le rin, ka -
mu ya ra r� na ol du �u ifa de edi l-
e rek ça l�� ma la r�n 24 sa at
ara l�k s�z de vam et me si yö nün -
de ka rar al�n m��,  “�s tan bul Bo -
�a z� Ka ra yo lu Tüp Ge çi�
Pro je si ya p� m� i�i kap sa m�n da -
ki in �a at fa ali ye ti ne, DLH
Mar ma ray �s tan bul Böl ge Mü -
dür lü �ü’nün ya z� l� ta le bi ne is -
ti na den pro je de ka mu ya ra r�
bu lun ma s� ne de niy le gün düz
za man di li mi ne ek ola rak sa at
19:00-07:00 ara s�n da da ça l�� -
ma iz ni ve ril me si ne ka rar ve r-
il mi� tir” aç�k la ma s� ya p�l m�� t�. 

Ancak çevre sakinleri
dü�ünülmeden al�nan, yak la ��k
2 ay l�k sü re için de Mar ma ray
ça l�� ma la r�n ta mam lan ma s�
için ge ce li gün düz lü ça l�� ma la -
r�n h�z lan d� r�l ma s� karar�, Ka -
d� köy’de ba� ta has ta ne ve
ko nut alan la r� n�n yo �un ol du -

�u böl ge ler de gü rül tü ye ne den olun ca va tan da� �i -
kâ yet le ri de art t�. 

Za man za man bu ko nu da Ka d� köy Be le di ye si
Ça� r� Mer ke zi’ne de gü rül tü �i kâ yet le ri nin gel di �i
be lir ti lir ken, ça l�� ma la r�n sür dü �ü böl ge ler de ki ba -
z� ana ar ter ler de yol la r�n uzun za man d�r ka pa l� ol-
 ma s� da va tan da� la r�n �i kâyet et ti �i bir ba� ka ko nu.

Yaz güneşi parfüm 
ve krem alerjisini 
şiddetlendiriyor

YAZ aylarında  güne�
ı�ınlarının etkisiyle  kimyasal

maddeler, a�ızdan alınan
birtakım ilaçlar, kolonya  ve

parfüm kullanımı, kozmetikler
hatta cilde de�en bazı

bitkiler bile alerjik reaksiyona
neden olabiliyor. Örne�in
incir a�acının yapra�ıyla

temas edip güne�e çıkınca
alerjik reaksiyon ve
lekelenmeler ortaya

çıkabiliyor. Aynı �ekilde
hormon ilaçları da ciltte

lekelenme yapıyor. Yazın sık
görülen alerjiler ve tedavileri

hakkında bilgiler veren
Acıbadem Hastanesi Cilt

Hastalıkları Uzmanı Dr. Belma
Bayraktar, bu konuda merak

edilen soruları �öyle yanıtlıyor:
� S�caklar�n etkisiyle olu�an

a��r� terleme, ter bezleri
henüz geli�memi� çocuklarda

isilik geli�imine neden
olabiliyor. Eri�kinlerde daha

çok kas�k gibi k�vr�m
bölgelerinde ve çok terleyen

alanlarda isilik olabiliyor.
� Yaz�n en çok da mantar

enfeksiyonlar�nda art��
görüyoruz. Çünkü mantar

nemli ortamda geli�ir.
� A��r� ve korunmas�z güne�e

maruz kalanlarda 1. ve 2.
derece güne� yan�klar�

olu�ur. Bunun sonucunda
leke de kalabilir.

� Bu arada böcek
sokmalar�na ve dolay�s�yla

alerjisine de  s�kl�kla
rastlan�r.

� HANG� C�LT T�PLERI
ALERJ�K SORUNLARA

DAHA YATKINDIR?:
Aç�k tenli, renkli  gözlüler
güne�e kar�� hassast�rlar,

kolayca güne� yan���
geçirebilirler, bu ki�ilerin

güne�ten korunmaya özen
göstermeleri gerekmektedir.

Deniz kenar�nda �apka,
gözlük takmalar�, ti�ört

giymeleri, 3 saat aral�klarla
güne� koruyucular�n�

tazelemeleri önerilir. Bunun
yan� s�ra birtak�m maddelere
kar�� alerjik olabilirler, bunlar

da testlerle ara�t�r�l�r. Baz�
cilt hastal�klar� (örne�in

Lupus gibi) güne�e
hassasiyet do�urur, bu tür

hastal�klar güne�te alevlenir.
Ayr�ca baz� ki�ilerde  de
güne� alerjileri vard�r. Bu

gruptaki ki�ilerin yaz
aylar�nda çok dikkatli olmalar�

gerekmektedir.
� C�LD�NDE KRON�K

RAHATSIZLIKLARI OLAN
K���LER YAZ AYLARINDA

NELERE D�KKAT
ETMEL�D�R?:

� Sedef hastalar�nda güne�
faydal�d�r ama �l�ml� güne�

����� olmak kayd�yla önerilir.
� Sistemik ya da Diskoid
Lupus hastalar� kesinlikle

güne� ���n� alamaz. 
Çok say�da benleri olanlar ya

da  displastik nevüs
dedi�imiz riskli beni olanlar

kesinlikle korunmal�d�r.
� Gebelikte de a��r� güne�

���n� önerilmez. 
� Çilli ya da lekeli cildi ve

güne� alerjisi olanlar�n
güne�e ç�kmas� sak�ncal�d�r.
� Daha önceleri cilt kanseri

geçirenler güne�ten kesinlikle
uzak durmal�d�r.

� Ailesinde Malign Melanom
olanlar da riskleri dü�ünerek

güne�ten korunmaya çok
dikkat etmelidir.

� Sar���n, renkli gözlü
olanlar da güne�in

zararlar�ndan kesinlikle
korunmal�d�r.

� C�LT ALERJ�LER�N�N
TEDAV�S�NDE NELER

YAPILIYOR?:
Öncelikle kan�tlanm��

alerjenlerden sak�nmak
önemlidir. Cilt alerjilerinin

tedavisinde kortizonlu krem-
losyonlar, a��z yoluyla alerji

haplar� (antihistaminikler), ileri
durumlarda sistemik
kortizonlar kullan�l�r.

Nemlendiriciler de yard�mc�
tedavide rol al�r.

� PARFÜM KULLANMAK,
GÜNE� ÜRÜNLER�, VÜCUT

LOSYONLARI VE VÜCUT
SPREYLER� DE ALERJ�Y�

ARTTIRIR MI?:
Ki�inin kullan�lan krem,

losyon, parfüm  içeri�indeki
herhangi bir maddeye alerjisi

varsa güne�le ya da
güne�siz alerji geli�ebilir.
Fakat güne� damarlarda

geni�leme yapt��� için mevcut
alerjenin etkisi daha  �iddetli

olur.
� HER GÜN L�FLENMEK,

VÜCUDU OVARAK
YIKAMAK DO�RU

MUDUR?:
Hafif masaj yaparak liflenmek

en do�ru yakla��md�r.
Terlemenin rahat olabilmesi,
gözeneklerin aç�lmas� ve kan

dola��m�n�n h�zland�r�lmas�
sa�land��� için yap�lmal�d�r.
Fakat sert keselenme cildi

tahri� eder, k�zar�kl�k ve ciltte
soyulmalara neden olur. Bu

nedenle sert keselenmek
do�ru de�ildir. Her gün

sabunlanarak  liflenmek cildi
kurutur, çünkü cildin kendine

ait do�al bir salg�s� vard�r,
a��r� temizlik de zarar

verebilir. Banyo sonras� cilde
uygun bir nemlendirme

yap�lmal�d�r.

� SICAK SUYLA MI ILIK
SUYLA MI, SO�UK SUYLA

MI DU� ALINMALIDIR?:
Suyun s�cakl���  vücudun

dayanabilece�i bir �s�
derecesinde olmal�d�r, çok

s�cak-so�uk suyla y�kan�lmas�
uygun de�ildir. 

� GÜNE� ÜRÜNLER� DE
ALERJ� YAPAR MI? 

NE SIKLIKTA
KULLANILMALIDIR?:

Güne� ürünleri içeri�indeki
herhangi bir ürüne ki�inin

duyarl�l��� varsa alerji
yapabilir. Bu alerji tamamen
ki�iseldir. Güne� ürünlerini
yaz-k�� aç�k bölgelerimize,

güne�e ç�kmadan 20 dakika
önce bir tabaka �eklinde, her
yere e�it olarak sürmeli, 3-4
saat aral�klarla yenilemeliyiz.

Bununla da yetinmemeli,
�apka, gözlük takmal�,

üzerimize aç�k renkte k�yafet
giyerek korunmal�y�z. Bu
arada güne�in oksidatif

stresinden korunmak için bol
sebze-meyve tüketmeliyiz.
S�v� tüketimini art�rmal�y�z.
Beta karotenin de güne�

koruma özelli�i vard�r, sigara
içmeyenler tabletlerinden

kullanabilir. 
Ayr�ca havuç, kay�s�, bal

kaba��, kavun, yumurtan�n
sar�s�nda da beta karoten bol

miktarda bulunur.

Dr. Belma
Bayraktar

Marmaray için çalı�ma süresi 24
saate çıkınca Kadıköy’de gürültü

�ikâyetleri arttı.

Optimum
Outlet’te Şanslı
Masa başladı

Optimum Outlet �stanbul, ziyaretçileri
için hazırladı�ı e�lenceli sürpriz

etkinliklerine “�anslı Masa” ile bir
yenisini daha ekledi. 

Artık Optimum’da herkes, bilmeden
�anslı Masa’ya oturup günün talihlisi

olma imkanı yakalıyor. Hafta içi günlerde
saat 12.30–15.30 arasında yapılacak

etkinlikte, Optimum tarafından önceden
belirlenmi� �anslı masalara oturan

konuklar,  ho� bir sürprizle
kar�ıla�acaklar. �anslı Masa’ya oturan

konuklar, hesap ödemeyecekler. 
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2012-2013 E�i tim y� l�n da Ka d� köy
Kay ma kam l� ��, Ka d� köy �l çe Mil li
E�i tim Mü dür lü �ü ve Ka d� köy Be le di -

ye si Su adi ye Gö nül lü le ri’nin i� bir li �i ile 4.
sü dü zen le nen Mü nev ver �e fik Fer gar �l ko -
ku lu yaz oku lu fa ali yet le ri 100 ö� ren ci nin
ka t� l� m�y la so na er di.

Ö� ren ci ler 5 haf ta bo yun ca alan la r�n da
uz man 8 ö�retmenin des te �i ile �n gi liz ce,

Be den E�i ti mi, Fut bol, Re sim, Mü zik, Dra -
ma, Sat ranç, Hal ko yun la r� ve Spe ed Stack
e�i ti mi al d� lar.  Bu ça l�� ma la r� n�, dö nem so-
 nun da Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde
(CKM) dü zen le dik le ri ser gi ve gös te ri ile
ve li le ri nin be �e ni si ne sun du lar.  

Su adi ye Gö nül lü le ri Ba� ka n� Ümit
A�an, yapt��� konu�mada, “100 ö�rencinin
kat�ld��� yaz okulu, art�k geleneksel hale

geldi. Okularda ö�renci say�s�n�n artmas�
için çok say�da talep ald�k. Çocuklar�m�z
için hizmet vermeye devam edece�iz” dedi.
A�an, etkinli�e destek veren Kad�köy
Belediyesi’ne ve Kad�köy Belediye Ba�kan�
Selami Öztürk’e de te�ekkür ederek, “Bize
tüm tesislerini ve kültür merkezlerini açt�lar.
Kenilerine sonsuz te�ekkürlerimizi
sunar�m” diye konu�tu. 

Ka d� köy Be le di ye si, 8 okul bah çe si ne
kur du �u dev yüz me ha vuz la r�n da Ka -
d� köy lü ço cuk la ra yüz me ö� re ti yor.

Üc ret siz yüz me okul la r�n da ço cuk lar, hem
kay d� rak l� �i� me oyun cak l� ha vuz lar da uz-
 man lar dan yüz me ö� re ni yor, hem de se rin le -
yip e� le ni yor lar.

5-15 ya� ara s� ço cuk lar için yüz me yaz
oku lu açan Ka d� köy Be le di ye si, il çe de ki ha -
vuz so ru nu nu okul bah çe le ri ne kur du �u dev
yüz me ha vuz la r�y la çöz dü. Kay d� rak l� yüz -
me ha vuz la r�n da uz man e�it men ler den haf-
 ta n�n üç gü nü bi rer sa at yüz me der si alan
ço cuk lar, 45 gü nün so nun da yüz me yi ta ma -
men ö� re ni yor lar.

Tem muz ay�n da ba� la yan ve ka y�t la r� de -
vam eden Ka d� köy Be le di ye si Yüz me okul -
la r�, il çe de be lir le nen 8 okul da sü rü yor.   

Bos tan c� Ata türk �l kö� re ti m O ku lu, Koz -
ya ta �� �l ha mi Er tem Or ta oku lu, Meh met Be -
ya z�t Ana do lu Sa� l�k Mes lek Li se si, E�i tim

Ma hal le si �nö nü �l kö� re tim Oku lu, Ac� ba -
dem Sa it Dar ga �l kö� re ti m O ku lu, Mer di -
ven köy Mus ta fa Saf fet Ana do lu Li se si,
Sah ra y� ce dit �e ner Bir söz �l kö� re ti m O ku lu
ve Ha san pa �a Öz de mi ro� lu Or ta oku lu’nda -
ki yüz me okul la r�, ey lül ay� so nu na ka dar de -
vam ede cek.

1800 K� �� KA YIT YAP TIR DI, 
KA YIT LAR SÜ RÜ YOR
Tem muz-A�us tos dö ne mi için 1800 ö� -

ren ci nin ka y�t yap t�r d� �� yaz yüz me oku lun -
da ka y�t lar de vam edi yor. Ka y�t
ba� vu ru la r� n�n yüz me oku lu aç� lan okul lar da
sür dü �ü nü kay de den Ka d� köy Be le di ye Ba� -
ka n� Se la mi Öz türk, ai le ler den ço cuk la r� n�
yüz me okul la r� na gön der me le ri ni is te ye -
rek, ka y�t için 8 okul da Ka d� köy Be le -
di ye si Halk la �li� ki ler ele man la r� n�n
bek le di �i ni be lirt ti. Ka y�t lar s� ra -
s�n da iki fo to� raf, ge rek li mal ze -
me ve sa� l�k ra po ru is te ni yor.
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Geçen sezonun Süper Lig �ampiyonu
Galatasaray, TFF (Türkiye Futbol

Federasyonu) Süper Kupa kar�ıla�masında
rakibi Fenerbahçe’yi 1-0 yenerek kupanın

sahibi oldu. Kayseri’deki Büyük�ehir
Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanan

maçın 63. dakikasında Bruno Alves’in

gördü�ü ikinci sarı kart Fenerbahçe’yi 10 ki�i
bıraktı. Normal süresi golsüz sona eren maçın

tek golü, 99. dakikada Didier Drogba’dan
geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih

Terim, cezası nedeniyle maçı locadan takip
etti. Galatasaray geçen yıl da Fenerbahçe’yi 

3-2 yenerek Süper Kupa’yı kazanmı�tı.

SÜPER KUPA GALATASARAY’IN

Kadıköy Kaymakamlı�ı, �lçe Milli
E�itim Müdürlü�ü ve Kadıköy

Belediyesi Suadiye
Gönüllüleri’nin birlikteli�iyle

düzenlenen yaz okulunda spor,
sanat ve e�itim biraradaydı. 
Yaz okulundan 100 çocuk

yararlandı. 

Haydi çocuklar yüzmeye!

Spordan sanata her şey vardı

723 TAKIM
mücadele edecek
TÜRK�YE �ampiyonalarına katılacak takım

sayıları belli oldu. 2013-2014 Sezonunda
Amatör Alt Yapı Liglerinde, Türkiye

�ampiyonalarına katılacak takım sayıları
belirlendi. U19 kategorisinde 143, U17

kategorisinde 128, U16 kategorisinde 114,
U15 kategorisinde 112, U14 kategorisinde
110 ve U13 kategorisinde de 116 olmak

üzere bu sezon Türkiye �ampiyonalarında
723 takım mücadele edecek.

Yerel ligler; U19 kategorisinde 21 Nisan
2014, U17 kategorisinde 17 Mart 2014, U16

Kategorisinde 20 Mayıs 2014, U15
kategorisinde 10 Mart 2014, U14

Kategorisinde 28 Nisan 2014, U13
Kategorisinde ise 09 Haziran 2014’te sona

erecek. Detaylı bilgiyi
http://www.tffistanbul.org adresinden

ö�renebilirsiniz.

Süper Amatör
kuraları çekildi

2013-2014 sezonu Süper Amatör Lig (SAL)
kuraları çekildi. Süper Amatör Lig kura

çekimleri, Orhan Saka Amatörler Evi’nde,
kulüplerin yo�un katılımıyla gerçekle�ti.

TFF Amatör Kurul ve �ASKF Genel Ba�kanı
Ali Dü�mez’in açılı� konu�masını yaptı�ı

kura çekimlerinde, TFF �stanbul �l Ba�kanı
Yemen Ek�io�lu, �ASKF Genel Sekreteri

M.Ali Tanrıya�ükür, �stanbul �l Hakem
Kurulu Ba�kanı O�uz U�urlu ve �stanbul

Saha Komiserleri Derne�i Ba�kanı Ali
Osman Özgül de birer konu�ma yaptılar.
TFF �stanbul �l Ba�kan Vekili Ufuk Tatar,
TFF �stanbul �l Ba�kan Yardımcısı Adem

Akbeniz, TFF �stanbul �l Ba�kanlı�ı Müdürü
Metin Erdeyer’in ve �l Ba�kanlı�ı’nın tam

kadro bulundu�u kura çekimleri sonucunda
olu�an SAL Grupları ve Lig Fikstürü, TFF

�stanbul �ubesi sitesinden yayınlandı.

Kaleciler için
önemli bir gelişme
Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Geli�im

Direktörlü�ü, Geli�im Ligleri ve amatör
liglerde görev alan antrenörlerin geli�imine
yönelik “Genç Kaleci E�itim Sertifikasyon”

program� düzenleyecek.
4’er gün sürecek ve ücretsiz olacak
sertifikasyon programlar�, TFF Bölge

Müdürlü�ü’nün bulundu�u illerde
gerçekle�tirilecek. TFF Bölge

Müdürlü�ü’ne ba�l� illerden de bu e�itim
program�na kat�lmak mümkün olacak.

Program sonunda, Kaleci Antrenör
Çal��t�r�c� Diplomas� niteli�i ta��mayan

e�itim sertifikalar� tüm kat�l�mc�lara
verilecek.

Sertifikasyon program�n�n e�itim
sorumlusu TFF Genç Kaleci Geli�imi ve
Geli�im Ligleri Kaleci E�itimi Sorumlusu

Eser Özalt�ndere olacak ve e�itim tarihleri
bölgelerden gelecek talebe ba�l� olarak

Ekim 2013-Mart 2014 aras�nda
gerçekle�tirilecek.

TFF �stanbul �ubesi’nin internet sitesinden
yap�lan duyuruda; ba�vurular�n yap�laca��

TFF Bölge Müdürlükleri’nin adres ve
ileti�im bilgilerine www.tff.org adresinden

ula��labilece�i, ba�vurular�n �ahsen
yap�lmas�n�n zorunlu oldu�u bildirildi.

Selçuk Yula’yı
KAYBETTiK

FENERBAHÇE’nin efsane isimlerinden
eski milli futbolcu Selçuk Yula, 54

ya�ında kalp krizi nedeniyle hayatını
kaybetti. 

Selçuk Yula, Karacaahmet �akirin
Camisi’nde 7 A�ustos Çar�amba günü

kılınan cenaze namazının ardından
Karacaahmet Mezarlı�ı’nda topra�a
verildi. Cenaze törenine, Fenerbahçe
Kulübü Ba�kanı Aziz Yıldırım, sarı-
lacivertli kulübün yönetim kurulu

üyeleri, futbolculardan Bekir �rtegün,
Mert Günok, CHP Grup Ba�kanvekili
Akif Hamzaçebi, Türkiye
Futbol Federasyonu

(TFF) �kinci
Ba�kanvekili Servet
Yardımcı, Eski TFF

Ba�kanı Mehmet Ali
Aydınlar, Yula’nın
ailesi, eski takım

arkada�ları ile spor ve
sanat camiasından
birçok seveni katıldı.

Törene, Galatasaray Kulübü Ba�kanı
Ünal Aysal, Be�ikta� Kulübü Ba�kanı

Fikret Orman, Galatasaray Teknik
Direktörü Fatih Terim ile e�i Fulya

Terim, Galatasaray Kulübü �cra Kurulu
Ba�kanı Lütfi Arıbo�an ve spor

dünyasından birçok ünlü isim çelenk
gönderdi. Kılınan namazdan sonra

Selçuk Yula’nın cenazesi, alkı�lar ve
"Selçuk ölmedi, kalbimizde ya�ıyor”
tezahüratları arasında defnedilece�i

Karacaahmet Mezarlı�ı’na götürüldü.
Sarı lacivertli ekibin 1980’li yıllarına
damgasını vuran, so�ukkkanlı son
vuru�ları ve penaltılarıyla “Bay Gol”

lakabını alan Yula, 1959 do�umluydu.
Galatasaray’da da forma giyen ve

Selçuk Yula, son yıllarda 
çe�itli TV kanallarında spor

yorumculu�u yapıyordu. 

Sarı lacivertli ekibin 1980’li
yıllarına damgasını vuran efsane

isimlerinden Selçuk Yula, 
vefat etti.

Bin 800 
çocu�un devam
etti�i yaz okulu

kapsamında günlük
ortalama bin çocuk da
masa tenisi ve yüzme

imkânlarından
faydalanıyor. 
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