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Kadıköy’de 30 Ağustos coşkusu
ÇOCUKLARININ devam edece�i

okulların imam hatibe
dönü�türüldü�ünü ö�renen veliler

büyük bir ma�duriyet ya�ıyor.
Gidecekleri ortaokul, ikametgâhlarına

göre belirlenen çocuklar ve veliler,
mecburen ev ve mahalle de�i�tiriyor,

de�i�tirmeyenler imam hatibe
zorunlu kalıyor. � 3’te

KADIKÖY’DE 30 A�ustos Zafer
Bayramı nedeniyle, Kaymakamlık

tarafından Atatürk Anıtı’nda çelenk
koyma töreni düzenlenecek.

Atatürkçü Dü�ünce Derne�i’nin
Kadıköy �ubesi de bir yürüyü�

düzenliyor. Klasik Otomobilciler
Derne�i üyeleri ise Formula 1 pistinde

zafer turu atacaklar. � 4 ve 10’da

ZORUNLU göçle
�stanbul’a gelip

varo�larda ya�am
mücadelesi veren çocuk,

genç ve kadınlarla
çalı�malar yürüten Ba�ak

Kültür ve Sanat Vakfı,
10. yılını bir haftalık

festivalle kutluyor. � 6’da

Öğrenciler sürgün, aileler mağdur! Helin
Başak 

Tülay
Günal: 

Uluslararası Sanat Festivali Kadıköy’de!

�� Haberi 11. Sayfada�� Haberi 7. Sayfada

Deniz kabu�u deyip geçmeyin. Zira,
milyonlarca y�ll�k geçmi�iyle deniz

kabuklar� inançlardan, sosyo-kültürel
ve ekonomik ya�ama hatta mimariye

kadar insano�lunun ya�am�nda önemli
bir yer bulmu� kendine. Tek kelimeyle

mükemmel tasar�mlara sahip olan
birbirinden farkl� türdeki deniz kabuklar�
günümüz modern mimarisine de esin

kayna�� olmu�. ��te size iki örnek:
Sydney Opera binas� ve Guggenheim

Müzesi... �imdi Türkiye’de de Dragos’ta 
bir deniz kabuklar� müzesi var.... 
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11. Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali’nin kapanı� oyunu
“Ben Bertolt Brecht” kabaresinde usta tiyatrocu Genco

Erkal ile birlikte sahneye çıkacak olan oyuncu Tülay Günal
festivallerin “çok daha gerçek çok daha sahici” oldu�unu

dü�ünüyor. Günal son oyunları “Ya�amaya Dair”de Nâzım’ın
umuduyla Gezi ruhunu ya�attıklarını da vurguluyor. 

ENGELLiLEREENGELLiLEREENGELLiLEREENGELLiLEREENGELLiLEREENGELLiLERE
Kadıköy’deki
cami, okul ve

muhtarlıklara
yerle�tirilen bidonlara,

kızartma ya�larını
bırakan Kadıköylüler,

hem çevreyi
kirletmiyor hem de
engellilere destek

oluyor. Zira ya�ların
geri dönü�ümünden
elde edilecek gelir,

engelli vatanda�ların
ihtiyaçlarının

kar�ılanmasında
kullanılacak.

DESTEK OL
Belediye’nin
Hasanpa�a

merkez
binasında yer
alan BAYTOM
adlı atık ya�

ünitesine, 2 litre
atık ya� dökene

1 lira hediye
veriliyor…
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400 milyon

yıl öncesine
dalmaya
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Bu y�l, 17 A�us tos-4 Ey lül ta rih le ri ara s�n -
da Öz gür lük Par k�’nda 11. si ger çek le� ti -
ri len Ka d� köy Be le di ye si Ti yat ro

Fes ti va li’nin ilk gü nü Sü heyl & Beh zat Uy gur
kar de� le rin “Has ta Et me Ada m�” oyu nu ile ba� -
la d�. 

Sa at ler ön ce sin den ti yat ro yu iz le mek için s� -
ra ya gi ren �s tan bul lu sa nat se ver ler, y�l d�z lar al-
 t�n da ti yat ro iz le me nin key fi ni do ya s� ya ç� kar d�.
“Has ta Et me Ada m�” ad l� oyu nu sah ne le yen Sü -
heyl & Beh zat Uy gur kar de� ler iz le yi ci le re ke -
yif li bir ge ce ya �at t�. Fes ti va lin ikin ci gü nün de
�s tan bul Kum pan ya s� ta ra f�n dan sah ne le nen “�s -
tan bul ve A�k” ad l� oyu na da sa nat se ver ler yo -
�un il gi gös ter di. 19 gün sü re cek olan ve iki

haf ta s� n� ge ri de b� ra kan fes ti val de ün lü ti yat ro -
cu lar, se zon bo yun ca sa lon lar da sah ne le dik le ri
oyun la r� bu kez aç�k ha va da sah ne li yor ve her
y�l ol du �u gi bi bu y�l da oyun la r� n� üc ret siz ola -
rak iz le yi ciy le bu lu� tu ru yor. Her ak �am ay r� bir
oyu nun sah ne len di �i fes ti va lin son haf ta s�n da,
Nâ z�m Oyun cu la r� n�n Ulu sal Kur tu lu� Sa va ��
Des ta n� m� z� an lat t�k la r� “On lar ki…” ad l� oyun
ile Per de ci Oyun cu la r�’ndan Rut kay Aziz ve
Ta ner Bar las’�n ba� rol le ri ni oy na d�k la r� “Ada let
Siz si niz” oyu nu iz le yi ci ye fark l� duy gu lar ya �a -
ta cak. 11. Ka d� köy Ti yat ro Fes ti va li us ta oyun -
cu Gen co Er kal’�n mü zi kal ka ba re ola rak
sah ne ye koy du �u “Ben Ber tolt Brecht” isim li
oyu nu ile 4 Ey lül’de son bu la cak. 

30 A�USTOS - 5 EYLÜL 20132 HABERGÜNCEL

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

Kadıköy Belediyesi’nin çocuklardan sonra yeti�kinler
için düzenledi�i geleneksel Tiyatro Festivali
�stanbulluların yo�un ilgisi altında sürüyor.

Açık havada tiyatro keyfi devam ediyorAçık havada tiyatro keyfi devam ediyorAçık havada tiyatro keyfi devam ediyorAçık havada tiyatro keyfi devam ediyorAçık havada tiyatro keyfi devam ediyorAçık havada tiyatro keyfi devam ediyor
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● Semra ÇELEB�

Ye ni e�i tim ve ö� re tim y� l� n�n ba� la -
ma s� na bir kaç haf ta ka la, sis tem de ki
bü yük ve otur ma m�� de �i �ik lik ler,

ö� ren ci ve ve li le re s� k�n t� l� za man lar ya �at -
ma ya de vam edi yor. 

Ge çen haf ta ki man �e ti miz de bu s� k�n t� -
la r�n bü yük bö lü mü ne de �in mi� tik. Bu haf-

 tay sa ve li le rin ya �a d� �� kar ma �a y� ta �� yo ruz
say fa la r� m� za…

Ac� ba dem’de ki Öz de mi ro� lu �l kö� re tim
Oku lu, ma hal le li nin tep ki le ri ara s�n da imam
ha tip or ta oku lu na dö nü� tü rül dü. E�i tim-Sen
2 No lu �u be Ba� ka n� Ham di Ça l�k’�n “ö� -
ren ci ve ve li le re bir da yat ma �ek lin de” ya -
p�l d� �� n� söy le di �i bu dö nü �üm, ço cuk la r� n�
bu oku la gön der me yi dü �ü nen ai le le ri bü yük

bir s� k�n t� ya sok tu. 
Ço cuk la r� n� imam ha tip or ta oku lu na

gön der mek is te me yen ler, mec bu ren ika met -
gâh de �i� ti ri yor. �ka met gâh de �i �i mi için se
ev ler ta �� n� yor. An cak ço �u za man bu da ye -
ter li ol mu yor. Ma hal le ler de ki s� n�r l� sa y� da -
ki or ta oku lun kon ten jan la r� n�n �im di den
dol mu� ol ma s� ai le le ri çö züm süz b� ra k� yor. 

O� lu bu y�l 6. s� n� fa ge çen, is-
 mi ni ver mek is te me yen bir an ne,
Öz de mi ro� lu’nun imam ha ti be
dö nü� tü rül me siy le al ter na tif bir
yol ara ma ya ba� la d� �� n� an la t� yor.
Mec bu ren Yel de �ir me ni’nde ki
ev le ri ni b� ra k�p Ba ha ri ye’ye ta �� -
nan ai le ad res de �i �ik li �i yap t�k -
la r� için ye ni ma hal le le rin de ki
okul lar dan bi ri ni seç me hak k� na
ka vu� mu�, an cak bu se fer de ba� -
vur duk la r� okul lar da “kon ten ja n� -
m�z dol du, ye dek le re ya za bi li riz”
ce va b�y la kar �� la� m�� lar.  

An ne, ye ni sis te min ken di le ri -
ne ya �at t�k la r� n� �u söz ler le ifa de
edi yor: “Ne di ye bi li rim ki! Sö zün
bit ti �i nok ta. Bir sü rü mas raf yap-
 t�k. Evi mi zi ta �� mak zo run da kal -
d�k. Bü tün yaz ay la r� bo yun ca
bu nun la u� ra� t�k. Da ha Ba ha ri -
ye’de ki oku lun o� lu mu al�p al ma -
ya ca �� bi le bel li de �il. Ne
ya pa ca �� m� z� bil mi yo ruz.” 

� “MEC BUR KA LIR SAK
�MAM HA T� BE 

GÖN DE RE CE ��Z”
Ço cu �u nu Ka d� köy Be le di ye -

si’nin Yel de �ir me ni’nde ki Ce mal Sü re ya
Ço cuk Etüt Mer ke zi’ne de gön de ren Öz de -
mi ro� lu’nun ve li le rin den Zey nep As lan ise
ba� ka bir çö züm bu la maz lar sa ço cuk la r� n�n
mec bu ren imam ha tip or ta oku lu na de vam
ede ce �i ni söy lü yor. O� lu 7. s� n� fa ge çen As -
lan, “6,7 ve 8. s� n�f la ra Öz de mi ro� lu Or ta -
oku lu’nda de vam hak k� ta n� d� lar ama
so nuç ta ço cuk la r� m�z imam ha tip te oku mu�
ola cak lar. Oku lu mu zun de �i� me si ni hiç is-
 te mez dik. Her �ey kar ma ka r� ��k ol du. �k ba -
li ye Or ta oku lu’na ya da Ga zi Mus ta fa
Ke mal Or ta oku lu’na ka y�t yap t�r ma hak k�
da ta n�n d� ama kon ten jan lar do lar sa mec bu -
ren imam ha ti be gön de re ce �iz” di yor. 
� “BU DÜ ZEN LE ME YE KAR �I YIZ”

Ac� ba dem Da ya n�� ma s�’n�n ey lem le ri ne
ka t� la rak tep ki si ni or ta ya ko yan ma hal le li
Ay �e Kan sak ise ey lem le re de vam ede cek -
le ri ni be lir te rek �un la r� söy lü yor: 

“�k ti da r�n ka d�n er kek e�it li �i ne kar ��
ba� lat t� �� ay r�m c� l� ��n de va m� ola rak 4+4+4
ke sin ti li e�i tim sis te min de ço cuk la r� e�i tim -
siz b� rak mak ve ya imam ha ti be mec bur et -
mek için ya p� lan bu dü zen le me ye �id det le
kar �� y�z. Ço cuk la r� di ni e�i ti me yön len dir -
mek, ge li �i min önü nü ka pa mak olan bu uy -
gu la ma la ra son ver mek için ey lem ler
yap ma ya de vam ede ce �iz.

Ac� ba dem’de mev cut imam ha tip li se si
ve Ana do lu �mam Ha tip var. Bu okul lar da
k�z-er kek be ra ber e�i tim gö rü yor. E5 üze -
rin de ye ni bir bi na yap t� lar. Bu bi na y� Er kek
�mam Ha tip ola rak dü zen le yip Ac� ba -
dem’den er kek ö� ren ci le ri bu ra ya ta �� y�p k�z
ö� ren ci ler le be ra ber e�i tim gör me le ri ni ön -

le ye cek ler. Biz ler ka d�n-er kek e�it li �i için
mü ca de le eder ken mev cut du rum dan da ha
ge ri ye gi di yo ruz. Bu ne den le Ac� ba dem Da -
ya n�� ma ha re ke ti ni des tek li yo rum.”

� “KA DI KÖY’ÜN YA PI SI
DE ��� T� R�L MEK �S TE N� YOR”
E�i tim-Sen Ka d� köy 2 No lu �u be Ba� -

ka n� Ham di Ça l�k ise imam ha tip or ta okul
ve li se le rin özel lik le mer ke zi yer ler de aç�l-
 ma s� n�n ve ta ri hi okul la r�n imam ha ti be dö -
nü� tü rül me si nin özel bir se çim ol du �u nu
söy lü yor. Ça l�k “Ka d� köy’ün ya p� s� bel li.
Ay d�n ve iyi e�i tim li in san la r�n yo �un luk ta
ol du �u bir il çe. Bu ra da ki imam ha tip le re da -
ha çok di �er il ler den ö� ren ci ler ka y�t yap t� -
r� yor. Do la y� s�y la Ka d� köy gi bi
mer kez ler de ki imam ha tip ler o böl ge nin ya -
p� s� n� da de �i� ti re cek tir” di ye konu�uyor. 

Ö� ren ci le rin ih ti yaç la r� n�n, e�i tim bi li -
mi nin ge rek le ri nin, ve li le rin ta lep le ri nin yok
sa y�l d� �� n� söy le yen Ça l�k, Ka d� köy’de ki
dö nü �üm le il gi li �un la r� ifa de edi yor:  

“Böl ge miz de bu lu nan Öz de mi ro� lu �l -
kö� re tim Oku lu, bu ö� re tim y� l�n dan iti ba -
ren imam ha tip oku lu na dö nü� tü rü lü yor.
Di �er okul lar da ol du �u gi bi bu oku lu mu zun
dö nü� tü rül me si de ö� ren ci ve ve li le re bir da -
yat ma �ek lin de ya p� l� yor. Böl ge de ilk ve or-
 ta oku la ba� la ya cak olan ço cuk la r� m�z ken di
so kak la r�n da ki okul lar dan ade ta sür gün edi -
li yor, okul la r� el le rin den al� n� yor. �mam ha -
tip or ta oku lu na �u ana ka dar ka y�t yap t� ran
ö� ren ci le rin önem li bir bö lü mü nün fark l�
böl ge ler den gel dik le ri ni bi li yo ruz. Do la y� -
s�y la bu oku lun dö nü� tü rül me si semt sa kin -
le ri nin ta le bi de �il dir. Bu bir dayatmad�r.”

GÜNÜB�RL�K TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR
� 7-8 EYLÜL CMT-PAZAR ULUABAT GÖLÜ – �ZN�K  
� 21-22 EYLÜL CMT-PAZAR ��NEADA KIYIKÖY
� 28-29 EY. CMT-PAZAR BOZCADA 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 

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

� 31 A�USTOS CUMARTES� ��LE-A�VA (YÜZME TURU )  
� 05 EYLÜL PER�EMBE KUMYAKA-MUDANYA-TR�LYE 
� 15 EYLÜL PAZAR CUMALIKIZIK-SA�TABAT KÖYÜ VE KANYONU
� 22 EYLÜL PAZAR ÇATALCA-�NCE��Z-YALIKÖY (POD�MA)

YAZ MEVS�M�
B�TMEDEN…

“KURBAN BAYRAMINA ÖZEL 15-19 EK�M
KASTAMONU - KÜRE DA�LARI - �NEBOLU-ABANA-

AYANCIK - S�NOP 3 GECE KONAKLAMALI ’’

Öğrenciler sürgün, aileler mağdur!Öğrenciler sürgün, aileler mağdur!Öğrenciler sürgün, aileler mağdur!Öğrenciler sürgün, aileler mağdur!Öğrenciler sürgün, aileler mağdur!Öğrenciler sürgün, aileler mağdur!
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Öz gür E�i tim Plat for mu (ÖEP), �z -
mir/Se fe ri hi sar’da yap ma y� plan la d�k -
la r�  8. ÖEP Kam p�’n�, Ge zi di re ni �i -

nin ar d�n dan, ö� ren ci ko mü nü �ek liy le ken tin
gö be �i ne, di re ni �in ba� la d� �� ye re, �s tan bul’a
ta �� ma ya ka rar ver di ler. Bu kap sam da 20-25
A�us tos ara s�n da Öz gür lük Par k�’nda “Ö� -
ren ci Ko mü nü” kur du lar. 6 gün lük ko mün de,
çe �it li ko nu lar da atöl ye ve söy le �i ler dü zen -
len di, film gös te rim le ri ya p�l d�, fo rum lar ger -
çek le� ti ril di.

Plat form üye si ö� ren ci ler, “Biz ö� ren ci -
ler, di re ni� ba� la d� ��n dan be ri, bu gün de tüm
fo rum lar da, tüm ey lem ler de di re ni �i ad�m
ad�m bü yü ten le riz. Di re ni �e mi zah ka tan
90’lar ku �a �� y�z. 68’i ta n� yan bir 90’lar ku �a -
�� y�z. Bi li mi ve sa na t� öz gür le� tir mek için,
önü müz de ki dö nem okul la ra; Ana do lu’nun
her ye rin de so kak la r� öz gür le� ti ren, kor ku
du var la r� n� y� kan bir ö� ren ci ha re ke ti ola rak
dö ne ce �iz” di yorlar.
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Adres: Cafera�a Mah. Moda Caddesi.
Nail Bey Sok. Kad�köy
Tel.: 0216 418 16 46

�leti�im: 0216 346 57 57 (Gönüllü Merkezi)
Müjde Kiper: 0532 275 96 58

Baydur Savucu: 0536 219 60 43

DAVET EDiYORUZ

1885’ten beri hizmet veren Moda’nın
ünlü �arküterisi Milka’nın sahibi,

sevilen lezzet ustası Konstanti Natof
(nam-ı di�er Bay Koço) bir süre önce

hayatını kaybetti. Bay Koço,
Bahariye’deki Aya Triada Kilisesi’nde

yapılan törenin ardından
Uzunçayır’daki Ortodoks

mezarlı�ına defnedildi.
Adı, �arküteri-meze evi Milka’yla
özde�le�en Bay Koço, en önemli

mezeci-�arkütericilerinden biriydi.
Dostları ardından “Onunla birlikte

renkli bir portre daha eksildi
Moda’dan. Moda sokakları, Milka,

öksüz kaldı. Onunla alı�veri�in keyfini,
ayrıcalı�ını ya�amı� Modalılar da

öksüz kaldı bir parça… Bay Koço’nun
cenaze töreni için kiliseyi dolduran

yakınları, kom�uları, arkada�ları
sadece onu de�il, bir tarihi de

u�urluyordu. Konstanti Natof, tören
sonrasında Kadıköy Uzunçayır’daki

Ortodoks Mezarlı�ı’nda topra�a
verilirken, Moda’daki Milka’nın camları
da a�lıyordu sanki. Milka, bekleyecek

günlerce, aylarca; belki, çıkar gelir Bay
Koço diye… Milka’ya gelen

müdavimleri sanki onunla kar�ıla�acak
gibi olacaklar…  Oysa, Bay Koço da
Moda’nın pek çok renkli portresi gibi

anılar dehlizinde yerini alacak. Oradan
göz kırpacak zaman zaman. Güle güle

Bay Koço, seni arayaca�ız,
özleyece�iz, hiç ama hiç
unutmayaca�ız” dediler.

KADIKÖY’de 30 A�ustos Zafer
Bayramı çe�itli etkinliklerle

kutlanıyor. Kadıköy
Kaymakamlı�ı tarafından
Atatürk Anıtı’nda çelenk

koyma töreni düzenlenecek. 
Kadıköy �skele Meydanı

Atatürk Anıtı’nda yapılacak
tören, saat 09.00’da

ba�layacak. Çelenklerin
konulmasının ardından �stiklal

Mar�ı e�li�inde bayrak
göndere çekilecek. 

ATATÜRKÇÜ DÜ�ÜNCE
DERNE��’N�N YÜRÜYÜ�Ü VAR

Atatürkçü Dü�ünce
Derne�i’nin Kadıköy �ubesi de

30 A�ustos Zafer Bayramı
nedeniyle bir yürüyü�

düzenliyor. Yürüyü�, 30
A�ustos Cuma günü saat

18.00’de Bahariye’deki Moda
�lkö�retim okulu önünden

ba�layacak ve Kadıköy �skele
Meydanı’na kadar sürecek. 

Öğrencilerin Kadıköy komünü!

Kadıköy’de 30 Ağustos kutlamaları

Kadıköylülere yıllardan beri
birbirinden lezzetli mezeleri

tattıran ünlü �arküteri Milka’nın
sahibi Konstandi Natof

aramızdan ayrıldı. 

Kadıköy Belediyesi Tiyatro Gönüllüleri, 2013 -
2014 sezonu için gönlündeki sanat sevgisini
ortaya çıkarmak isteyen her ya�tan tiyatro

severleri grubumuz içinde e�itim alarak
aramıza katılmaları için bekliyor.

Bilgi Formlarını Barı� Manço Kültür
Merkezi'nden alabilirsiniz.

T.C.
KADIKÖY BELED�YE BA�KANLI�I

Yazı ��leri Müdürlü�ü Meclis Bürosu �efli�i
Sayı: 27339511-301-03/1941927       26/08/2013
Konu: Meclis Gündemi

T.C.KADIKÖY �LÇES� BELED�YE BA�KANLI�INDAN
Kad�köy Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 5.  Toplant� Y�l�nda yapaca��
Eylül Ay� Toplant�lar� 02 Eylül 2013 Pazartesi - 06 Eylül 2013 Cuma tarihleri

aras�nda yap�lacakt�r.
Eylül Ay� Toplant�lar�n�n ilk birle�imi 02 Eylül 2013 Pazartesi günü, saat

16.30’da Kad�köy Belediyesi Meclis Binas�, Meclis Salonunda yap�laca��ndan
Say�n Meclis Üyelerinin toplant�ya te�riflerini rica ederim. 

Mustafa DEM�RCAN
Belediye Ba�kan Vekili

GÜNDEM:
1. Plan ve Proje  Müdürlü�ünün, 06 - 11 Ekim 2013 tarihleri aras�nda
Belçika’n�n Ba�kenti Brüksel’de düzenlenecek olan Open Days etkinli�ine
Belediye Ba�kan� Av.Selami ÖZTÜRK, Özel Kalem Müdürü Kadriye
KASAPO�LU, Plan ve Proje Müdürü �ule ONUR, Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürü �ule SÜMER, Fen ��leri Müdürü Murat ASLAN’�n kat�labilmesi, söz
konusu tarihler aras�nda görevli say�lmalar� ve gündelik, ula��m, konaklama
giderlerinin ödenebilmesi  ile ilgili teklifi.

2. Plan ve Proje Müdürlü�ünün, Kars �li, Susuz Belediyesi ile Kad�köy
Belediyesi aras�nda karde� �ehir ili�kisi kurulmas� ile ilgili teklifi.

3. Mali Hizmetler Müdürlü�ünün, �stanbul Tapu ve Kadastro II. Bölge
Müdürlü�ü ile Kad�köy Belediye Ba�kanl��� aras�nda takbis sisteminde
mevcut olan tapu kayd� ve kadastral bilgilerin online payla��m�na ili�kin usul
ve esaslar� belirleyen protokol imzalanmas� için Belediye Ba�kan�na yetki
verilmesi ile ilgili teklifi.

Milka art�k
‘BAY KOÇO’SUZ
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● Gök çe UY GUN

�s tan bul'un en es ki ec za ne le rin -
den Ye ni Mo da Ec za ne si’nin sa -
hi bi Me lih Zi ya Se zer’i ta n� yan

ta n�r. O sa de ce ve s� ra dan bir ec za -
c� de �il dir. �laç yap ma y� bil di �i ka -
dar, ilaç sa t�n al mak için dük kâ na
ge len le ri soh be -
tiy le kar �� lar. Ar -
ka bah çe de ki ke -
di le ri bes ler
özen le. Özel ko -
nuk la r� için de ar -
ka ta raf ta mi nik
bir ye ri var d�r.
Dük kân da sü rek li
kla sik mü zik ça lar.
Yer li ya ban c� mü -
zis yen le ri, bes te ci -
le ri ta n�r, za ten Sü -
rey ya Ope ra s�’n�n
da mü da vim le rin -
den dir. Me lih Zi ya
Se zer’in bir ba� ka il -
gi ala n� da �i ir’dir...
�i ir le ri ba z� der gi ve
an to lo ji ler de yer al -
m�� t�r. Bu gü ne dek ya y�n lan m�� 2
�i ir ki ta b� var d�r; Üç Ye �il Zey tin
(1954) ve Pe pe (1986). Bu 2 ki tap ta
yer alan ve al ma yan tüm �i ir le ri  tek
bir ki tap ta bi ra ra ya ge ti ril di. Bi zim
Sa nat Ya y�n la r�’ndan ç� kan “Me lih
Zi ya Se zer-Bü tün �i ir le ri (2013)”
ad l� ki tap ta, 246 �i ir yer al� yor.
� “A�K ÜS TÜN DE ODAK LA -
NAN �� �R LE ÖR DÜ 60 YI LI”

Tan ju C� l� zo� lu, ka le me al d� ��
ön söz de Se zer’i ve onun �i iri ni �öy -
le an la t� yor;

“Ya �a m�n bi ze he nüz yol ver -
me di �i gün ler de bu lu� tuk. Hay dar -
pa �a Li se si ikin ci s� n�f ö� ren ci si -
yim. 13 Ede bi yat der gi sin de ç� k� yo -
rum. O y�l lar da Var l�k sa nat der gi si
ç� k� yor. Ba ��n da Ya �ar Na bi Na y�r.
Hü sa met tin Bo zok pa ra bu lun ca
Ye di te pe’yi ç� ka r� yor. Da ha son ra
da Na im Ti ra li’nin Ye ni lik der gi si.
Ve bun la r�n en ama tör ola n� da bi -
zim 13 der gi si. Sa lim �en gül se çil -

mi� hi kâ ye le ri, bir de Ce lal S� lay’�n
Do �u-Ba t� s�. Me lih Zi ya Se zer’le
bu gün ler de bu lu� tuk, 1953’ler de.
Se zer'in Üç Ye �il Zey tin �ii ri, de li -
kan l� du yar l� l� �� n�n ürü nü. Kaç
genç ye �il göz lü sev gi li si ne bu �ii ri,

han gi ya �am ka re -
le rin de oku du.  Üç
Ye �il Zey tin, bu -
gün de A�k �i ir le ri
a n  t o  l o  j i  l e  r i  n i n
v a z  g e  ç i l  m e  -
si…(...) �lk �ii ri
19-20 ya ��n da ya -
y�n yö net me ni ol -
du �un 13 der gi -
sin de ya y�n lan d�.
Son �i ir le ri de
Bi zim Sa nat
Der gi si’nde. 50
y� l� s�rt la yan bir
dost luk sa nat sal
içe rik li ola rak
yü rü yor. Me lih
Zi ya Se zer bir
a�k �ai ri ön ce.
A�k üs tün de

odak la nan �i ir le ör dü ge li yor alt m��
y� l�. Gi de rek sa na yi nin, sa na yi le� -
me nin me ta lik so luk la r�n da ar t�k �i -
ir ler de bi le bu la ma ya ca �� m�z bir
du yar l� l� ��n �a iri dir. 50 y�l da üret ti -
�i �i ir çok de �il bel ki. Ama her
üret ti �i ömür lü. So luk lu. O na k�� l�
bir ya �a m�n, bil ge so nuç la r�n dan
ses len di ya �a ma. Vi val di ta d�n da,
Bach so luk lu, Mo zart do kun ma l�,
Ver di hü zün le rin de ma� rur, Bi -
zet’in a�k ko ku lu di yezle ri ni be -
mol le ri ni yük le di di ze le ri ne.

Me lih Zi ya’n�n öm rü için de
yaz d� �� tüm �i ir le ri son ki ta b�n da
top la d�k. Bir öm rün k� y� s� na gel mi�
in san lar ya �a ma y� ne ka dar is ter ler
de umut fa ki ri dir ler. 2006 y� l�n da
ba s� lan ki ta b�n üs tün den ye di y�l

geç ti. Me lih Zi ya bu ye di y�l da ye ni
�i ir ler üret ti. Us ta n�n “Bü tün �i ir le -
ri” ki ta b� na son ürün le ri ni de ek le -
mek ge rek ti. Ek le dik. Do �a, Me lih
Zi ya’ya ni ce ömür ler ba ��� la s�n. O
da bi ze ni ce �i ir ler...”

30 A�USTOS - 5 EYLÜL 2013HABER 5

Kad�köy Belediyesine  a�a��da numaral�
belirtilen kat� at�k ve çevre makbuzlar�m�

kaybettim.Hükümsüzdür.
10801, 152976,152975,152977 no’lu

makbuzlar. Hasan TEK

KAYIP MAKBUZ

Moda semtinin sanatçı ruhlu eczacısı Melih Ziya
Sezer’in tüm �iirleri bir kitapta toplandı.

Bu �iir 
Senin için yazıldı

Türkülerle dolu oldu�um bir
ak�am

Ye�ilköy'de
Bir balıkçı kahvesinde.

Ve ben o ak�am
Lodos rüzgârları içinden

Kadehimi senin için
kaldırdım

Mezem üç ye�il zeytindi.

Bu �iirlerinde
Ye�ilköy'den

Bir balıkçı kahvesinden.
(1953)

ÜÇ YEŞİL ZEYTİN

Vivaldi tad�nda �iirler...
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Pro fes yo nel fo to� raf sa nat ç� la r�
Ba har Ay kaç ile Willy Sinn’e ait
www.dun ya pen ce re si.com isim -

li Tür ki ye’nin ilk on li ne sa nat sal fo-
 to� raf ga le ri si ad re sin de ser gi le nen
be� k� ta dan dün ya man za ra la r�, bu ser -
gi de sa nat se ver ler ile bu lu �a cak.

Ka d� köy’ün en gü zel park la r�n dan
Yo �urt çu Par k�’na cep he si olan Ga le -
ri Park Art �s tan bul, Tür ki ye’nin ilk
on li ne sa nat sal fo to� raf ga le ri si Dün ya
Pen ce re si’nin
ta n� t�m ser gi si ne
yer ve ri yor. 2
Ey lül-12 Ey lül
2013 ta rih le ri
ara s�n da ge zi le -
bi le cek ser gi de,
iki kez dün ya tu -
ru yap m�� Al -
man fo to� raf ç�
Willy Sinn ve
genç fo to� raf ç�
Ba har Ay kaç’a
ait eser ler yer
ala cak.

Dün ya Pen -
ce re si On li ne Sa nat sal Fo to� raf Ga le -
ri si; “Du va ra as� lan her fo to� raf
dün ya ya aç� lan bir pen ce re dir.” slo ga -
n� ile yo la ç�k m�� fo to� raf ç� lar Ba har
Ay kaç ile Willy Sinn’in, fo to� raf sa -
na t� n� des te le mek ve ko lay ca sa nat
ese ri sa hi bi ol mak is te yen her kes için
kul la n�� l� bir on li ne fo to� raf ga le ri si
ol ma y� ve pro je le riy le fo to� raf sa na t� -
n� da ha faz la ki �i ye ula� t�r ma y� he def -
li yor.

“Dün ya Pen ce re si” ser gi sin de,
dün ya n�n dört bir ya n�n da ölüm süz -
le� ti ril mi� bir çok fo to� raf ser gi le ne -
cek. Sa l�’dan Pa zar’a haf ta n�n 6 gü nü
10.00-19.00 sa at le ri ara s�n da aç�k olan
Ga le ri Park Art �s tan bul da ha ön ce de
Ge zi Di re ni �i ni an la tan “Di re ni �in Es-
 te ti �i” ser gi si ne ev sa hip li �i yap m�� t�. 

� GE CE ME SA �S�
HEY KEL SER G� S�

Park Art �s tan bul’da ay n� ta rih ler -
de bir de hey kel
ser gi si aç� la cak.
Gün düz mi mar,
ge ce ama tör
hey kel ci olan
Ce ren Ker piç
Öz türk’ün ken di
d e  y i  m i y  l e
“oyun ca ��m s�”
hey kel le ri ve
muh te me len bit-
 me mi� i� le ri
“Ge ce Me sa isi”
ser gi sin de sa nat -
se ver ler le bu lu -
�a cak. 

Mi mar l�k e�i ti mi son ra s� ken di ne
fark l� sa nat sal ifa de yol la r� ara yan Ce -
ren, bir gün ev de kil le oy nar ken hey -
kel yap mak tan ne ka dar ho� lan d� �� n�
ke� fet ti. Ha len �s tan bul’da ya �� yor,
gün düz le ri mi mar l�k, ge ce le ri hey kel
ya p� yor. Hey kel le rin de, öz gür le� me
an la r�, öz gür lük için ku ru lan dü� ler,
an lar ve fark l� duy gu du rum la r� üze ri -
ne ça l� �� yor. 

Tel: 0216 550 91 75

● Semra ÇELEB�

Ba �ak Kül tür ve Sa nat Vak f�, ku rul du �u
2002 y� l�n dan bu ya na, do kun du �u ço -
cuk lar la, ka d�n lar la, genç ler le bir lik te

do lu do lu 10 y� l� ge ri de b� rak t�. Ço �un lu �u
zo run lu göç le �s tan bul’a gel mi� ve kent mer -
kez le ri ne uzak va ro� lar da ya �am mü ca de le si
ve ren ço cuk lar, genç ler ve ka d�n lar, Va k�f
bün ye sin de yü rü tü len ko lek tif et kin lik ler le
her �ey den ön ce yal n�z ol ma d�k la r� n� gör dü -
ler, ço �al d� lar. Bir lik te i� yap ma n�n, emek
har ca ma n�n, üret me nin k� van c� n� bir lik te ya -
�a ya rak, güç len di ler. Ye te nek le ri ni aç� �a ç� -
kar ma la r� n� sa� la yan sa nat sal et kin lik le re
ka t�l d� lar, kurs lar al d� lar. Bil me yen ler oku -
ma-yaz ma ö� re nir ken, ki mi le ri de okul da ki
e�i tim le ri ne des tek amaç l� ya ban c� dil e�i -
tim le ri ne ka t�l d�. Dün ya n�n fark l� yer le rin -
den, fark l� kül tür ler den ge len sa nat
grup la r�y la ti yat ro oyun la r� ser gi le di ler, kon-
 ser ler ver di ler, re sim ve hey kel ler yap-
 t� lar, dans et ti ler. Tüm bun la r�
bu lun du �u ye rin s� n�r la r� için de b� rak -
ma y�p ma hal le le re, kent mer kez le ri ne,
mey dan ve atöl ye le re ta �� ran va k�f,
üre tim le ri ni pay la� t�, pay la ��l d�k ça da
ço �al d�. Böy le ce Ba �ak Sa nat Vak f�
da güç len di ve 10. y� l�n da ça l�� ma ya,
üret me ye, ço �al ma ya de vam edi yor.
� 10. YIL DA BÜ YÜK FES T� VAL

Ba �ak Kül tür ve Sa nat Vak f�, 10.
y� l� n� ulus la ra ra s� bir fes ti val le kut lu -
yor. 2-8 Ey lül ta rih le ri ara s�n da dü -
zen le ne cek olan “He lin Ba �ak
Ulus la ra ra s� Sa nat Fes ti va li”nde ser gi
ve atöl ye ler aç� la cak, ye rel ve yurt  d� ��n dan
sa nat grup la r� per for mans la r� n� ser gi le ye cek. 

Sos yal Kül tü rel Ya �a m� Ge li� tir me Der -
ne �i (SKYGD) ve Ce za �n faz Sis te min de Si -

vil Top lum Der nek le ri’yle (C�SST) bir lik te
ger çek le� ti ri le cek fes ti val de  “Dü� ve Ger -
çek” ko nu lu re sim atöl ye sin den ge len ça l�� -
ma la r�n ser gi si ve VYZ Ge zi ci �le ti �im

Atöl ye si ile bir lik te ger çek le� ti ri len
atöl ye ça l�� ma la r� n�n gös te rim le ri
ger çek le� ti ri le cek. Kar na val gru bu
Bro uha ha In ter na ti onal (�n gil te re),
da vul gru bu Ka ren tu ra (Hol lan da)
ve jong lör lük-sirk per for mans la r�
ger çek le� ti ren Hun ga ri an Jugg ling
As so ci ati on (Ma ca ris tan) ile hem
atöl ye ça l�� ma la r� hem de gös te ri -
ler ya p� la cak.

�s veç Kon so los lu �u’nun des te -
�iy le, Ata �e hir Kent Kon se yi’nin
or tak l� ��y la dü zen le nen fes ti val de;
Ka y�� da �� 80. Y�l Par k�, Ka d� köy -
Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi ve Ata -

�e hir-No va da Kül tür Mer ke zi’nde atöl ye ça -
l�� ma la r�, ser gi ler ve gös te ri ler; Ata �e hir –
De niz Gez mi� Par k� ve Ka d� köy �s ke le Mey-
 da n�’nda da fi nal kon ser le ri ola cak.
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GEZi iÇiN
DAYANIŞMA

KONSERi
KADIKÖY’DE

GEZiCi Müzisyenler Platformu, Haziran
Direni�i’nde yaralananlarla dayan��ma

konseri için Kad�köySahne’de 31 A�ustos
Cumartesi günü bir araya geliyor. 

Etkinli�in tüm geliri, yaral�lar Berkin Elvan
ve Mustafa Ali Tombul’un ailesine

ba���lanacak. Metin Kahraman & Mübin
Dünen, Taner Öngür & Serap Ya��z,
Sattas, Kara Güne�, Neyse, Dinar

Bandosu, Nejat Yava�o�ullar�, Ya�ar Kurt,
Teneke Trampet ve Merih A�k�n’�n sahne

alaca�� konserle ilgili detayl� bilgi için
gezicimuzisyenler@gmail.com adresine
mail at�labilir, 0216 550 04 92 numaral�

telefon aranabilir.

NÂZIM
KÜLTÜR’DE

“PERi DEVDEN
KORKUYOR” 

TiYATRO Kartela, “Peri Devden
Korkuyor” oyununu, 13 Eylül Cuma günü

saat 20.30’da Kadıköy, Bahariye’deki
Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nin

bahçesinde  sergileyecek. �ranlı yazar
Abbas Hekim’in aynı adlı öyküsünün

omurgasını olu�turdu�u “Peri Devden
Korkuyor” adlı oyun, �ran edebiyatının

çe�itli dönemlerinden ve �ran
kültüründen
birçok ögeyi

barındırmakta.
Oyun, bir baba

ile o�lunun

masallar hakkında konu�masıyla ba�lar;
sözü geçen masalların, ya sonu yoktur
ya da ba�ı... O�ul masalları daha önce
pek çok kez dinlemi�tir babasından.

Babanın o�luna yanıtları hayat hakkında
kendi kendine konu�malarıdır sanki.
Masalların iyiler, kötüler dünyasında

buluruz
kendimizi…

Mehmet
Kanar’ın

çevirisinden
Özgür

Erkekli’nin
uyarlayıp
yönetti�i,

Zeynep Erkekli ve Gözde Çetiner’in rol
aldı�ı oyun 12 Kasım 2012’de Kadıköy

Emek Sahnesi’ndeki prömiyerden sonra,
gösterimlerini yine Emek Sahnesi’nde ve
ardından Hayal Perdesi’nde 2012-2013

dönemi boyunca sürdürmü�tü.

Zorunlu göçle �stanbul’a gelip varo�larda ya�am
mücadelesi veren çocuk, genç ve kadınlarla çalı�malar

yürüten Ba�ak Kültür ve Sanat Vakfı, 10. yılını bir
haftalık festivalle kutluyor. 

SANATKÜLTÜR

HELiN BAŞAK ULUSLARARASI
SANAT FESTiVALi KADIKÖY’DE!

Ba�ak Kültür Ve Sanat Vakfı
10.Yıl Sergisi (2 Eylül - 8 Eylül)
2 Eylül Pazartesi - Saat 18:30

(Aç�l�� Kokteyli)
Kozyata�� Kültür Merkezi Sergi Salonlar�

� Dü� ve Gerçek - Sergi
(2 Eylül - 8 Eylül)

Maltepe Çocuk ve Gençlik Tutukevi ile
Sosyal Hizmetler Yelde�irmeni Çocuk ve

Gençlik Merkezi Atölye Çal��malar� ve
Görsel Video Gösterimleri

Kozyata�� Kültür Merkezi Sergi Salonlar�
� Ritm - Dans - Jonglör ve Sirk 

Atölyeleri (3 Eylül - 5 Eylül)
� 3 Eylül Sal� 18.00 - 80. Y�l Cumhuriyet

Park� (Kay��da��)
� 4 Eylül Çar�amba 18.00 - Abbasa�a

(Be�ikta�)
� 5 Eylül Per�embe18:00 - Yo�urtçu Park�

(Kad�köy)
� 6 Eylül Cuma 18:00 - �çerenköy Park�

Sanat, �iir ve Edebiyat Dinletileri
� 4 Eylül 14:00 Ba�ak Vakf� /

Kent ve Ya�am 
� 5 Eylül - Kozyata�� Kültür Merkezi Sergi
Salonlar� /Edebiyatç�lar Derne�i (Ankara) 

6 Eylül – Ba�ak Vakf� �iir Atölyesi 
6 Eylül – Ba�ak Tiyatro Grubu gösterisi 
� Deniz Gezmi� Parkı Programı

7 Eylül 18.00
“Dü� ve Gerçek” Sergisi

Ba�ak Müzik Grubu
Kad�n Müzik Grubu

Tiyatro Grubu
Semah Grubu

Festival Müzik Gruplar� 
� Kadıköy - �skele Programı 

8 Eylül 18.00
Basak Müzik Grubu
Kad�n Müzik Grubu
Karnaval Gruplar�

Festival Müzik Gruplar� 

FESTiVAL PROGRAMI:

Beş kıtadan dünya manzaraları ve oyuncağımsı heykeller…
Kadıköy’ün yeni sanat alanlarından Galeri Park

Art �stanbul, 2 Eylül–12 Eylül 2013 tarihleri
arasında ev sahipli�i yapaca�ı Dünya Penceresi
isimli foto�raf sergisine hazırlanıyor. Galeride

ayrıca genç mimar Ceren Öztürk’ün
“oyunca�ımsı” heykelleri sergilenecek. 

KADIKÖY’DEKi Duru Tiyatro’da her sezon
farkl� bir oyunla kar��m�za ç�kan Emre K�nay,
yine sahneye ç�kacak ama bu sefer an�lar�n�

anlatacak, profesyonel bir orkestra
e�li�inde �ark�lar türküler söyleyecek.

1 Eylül Dünya Bar�� Günü’nde
Kad�köy Belediyesi Kozyata�� Kültür

Merkezi’nde gerçekle�tirilecek
etkinlik 19.00’da ba�layacak ve

ücretsiz olacak. 
Emre K�nay “Sand�ktan Na�meler”
ile ilgili �unlar� söylüyor: “Sinema

Senfoni Orkestras� bir süreden beri
Türkiye’de bir ilki gerçekle�tiriyor.
Herkesin be�endi�i gi�e rekorlar�

k�ran dünyaca ünlü filmlerin
soundtracklerini 55 ki�ilik orkestras�

ile ola�anüstü yorumluyorlar, bunun
yan�nda da Türkiye’nin en önemli filmlerinin
müziklerini ve herkesin birlikte söylemekten

zevk ald��� birçok parçay� da ekleyerek,
dinleyenlere popüler senfonik müzik ziyafeti

çekiyorlar. Bu müthi� orkestraya farkl�
tarzlarda �efler ve solistler de birçok kez

konuk oldu. Yeni konu�u ise benim…
Sinema Senfoni; birlikte çal��ma teklifi

getirdi�inde uzun bir süre korktum,
çekindim ama eski okul arkada�l���m�z da

olan orkestra kurucusu
arkada�lar�m beni ikna
ettiler. Tabii ki ben de

onlar�... Nas�l m�? Projenin
içine Duru Tiyatro’yu da kat�p

bir ‘Senfonik Kabare’
yaratmay� önererek... Küçük
hikâyeler, �iirler, ya�anm��

anektodlar... ve müzik... Bu
proje için özel yaz�lm��

düzenlemeleri seslendirecek 22
ki�ilik bir senfonik orkestra...

Repertuvar� da küçük hikâyelerle
100 y�ll�k bir sand�k içine koyduk...

Sand�k içinde Orhan Gencebay’dan Selvi
Boylum’a, Frank Sinatra’ya, Karayip

Korsanlar�’n�n Mo�ollar’la kar��la�mas�na
kadar rengârenk bir bohça yapt�k... Sand�k

sahnede sizinle birlikte aç�lacak ve
na�meler etrafa yay�lacak...”

Dünya Barış Günü’nde Emre
Kınay’dan sandık nağmeleri
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● Sem ra ÇE LE B�

Uzun y�l lar Di yar ba k�r Dev let Ti yat ro -
su’nda gö rev ya pan, ha len An ka ra
Dev let Ti yat ro su’nda ça l� �an oyun cu

Tü lay Gü nal, Gen co Er kal’�n Dost lar Ti yat -
ro su’nda us tay la bir lik te sah ne le di �i oyun-
 lar la dik kat çe ki yor. Gü nal, Ge çen se zon
mü zik li ka ba re ola rak iz le yi ciy le bu lu �an
“Ben Ber tolt Brecht”te ki per for man s�y la
2012 Afi fe Ja le Ti yat ro Ödül le ri'nde En �yi
Mü zi kal Ka d�n Oyun cu ödü lü ne de �er gö -
rül mü� tü. Bu se zon da Gen co Er kal’�n
Emi nö nü’nde aç t� �� Ali Pa �a Han’da sah ne -
le di �i “Ya �a ma ya Da ir” oyu nun da ki per for -
man s�y la göz dol du ru yor. 

11. Ka d� köy Be le di ye si Ti yat ro Fes ti va -
li, “Ben Ber tolt Brecht” ka ba re siy le 4 Ey lül
Çar �am ba gü nü so na ere cek. Biz de fes ti val
tüm h� z�y la sü rer ken, son dö ne min öne ç� -
kan oyun cu la r�n dan olan Tü lay Gü nal’la fes-
 ti val le re, ti yat ro ya, ha ya ta ama en çok da
Brecht, Na z�m ve Gen co ho ca ya da ir bir
soh be te dal d�k. 

� Gen co Er kal’la na s�l bir ara ya gel di niz?
Si zi bu lu� tu ran Brecht mi?

Gen co ho cay la ta n� ��k l� �� m�z çok da ha
es ki ye da ya n� yor as l�n da. 1997 y� l�n da ben
Di yar ba k�r Dev let Ti yat ro su’nday ken Gen -
co Er kal ora ya tur ne ye gel mi� ti. O za man ta -
n�� t�k ve son ra “Sim ya c�” ad l� oyun da

bir lik te ça l�� ma ya ba� la d�k. Hat ta o za man
Sim ya c� ki ta b� da çok po pü ler di. Meh -
met Ulu soy’un yö net -
ti �i oyu nu muz da
çok il gi gör mü� tü. 

Di yar ba k�r’-
dan son ra 15 y� la
ya k�n Gen co ho-
 cay la bir ça l�� ma -
m�z ol ma d�.
� Gen co Er kal da
ge nel de tek ki �i lik
oyun lar ç� ka r� yor za -
ten…

Evet. Hak l� ge rek -
çe ler le tek ba �� na oy -
nu yor. Çün kü çok zor
bir kaç ki �iy le tur ne ye
ç�k mak. Dost lar Ti yat ro -
su da tur ne ye s�k ç� kan
bir ti yat ro ol du �u için öz -
gür lük ala n� sa� l� yor. 

Bir gün ara d� Gen co
Er kal be ni. Geç mi� te �ar k� söy le di �i mi bi li -
yor du. Üni ver si te y�l la r�m da caz söy lü yor -
dum. Pro je yi an la t�p oy nar m� s�n di ye
so run ca uç tum ta bi (gü lü yor). Ve biz ça l�� -
ma la ra ba� la d�k. 4 ay gi bi uzun bir sü re al d�.
Bi raz zor bir oyun du çün kü. Zor �ar k� lar
var d�. Ho ca n�n ola �a nüs tü ko la j�y la muh te -
�em bir dra ma tur jiy le ha z�r la d� �� tekst üze -
ri ne ça l�� ma ya ba� la d�k ve or ta ya da
se yir ci den al d� �� m�z tep ki le re da ya na rak
söy lü yo rum, iyi bir oyun ç� kar d�k. 
� Ka ba re, Tür ki ye’de iz le me ye çok al�� k�n
ol du �u muz bir tarz de �il. �z le yi ci için de
siz ler için de zor bir se çim de �il miy di?

Mü zik di rek tö rü müz Emin F�n d� ko� -
lu’ydu. Y�l la r� n� mü zi �e ver mi� bir caz sa -
nat ç� s� ola rak onun çok yar d� m� ol du.
Pi ya nis ti miz O�uz Ata lay’la sa at ler ce ay lar -
ca sü ren ça l�� ma la r� m�z ol du. �ar k� söy le -
mek se yir ci nin dik ka ti ni da �� tan bir �ey dir
as l�n da ama bu nu da a� t�k sa n� r�m. Brecht
�ar k� la r� çok fark l� d�r. �ar k� la r�n da da ada -
le te, sö mü rü ye, sa va �a da ir söz le ri var d�r.
Bun la r� se yir ci ye ula� t�r ma m�z ge re ki yor du

ki be nim fik rim ce son de re ce ba �a r� l� ol du.
Bir i�i iyi ya par sa n�z se yir ci bu -
nu mut la ka al�r. Sa de ce bu nun
su nu mu önem li. Se yir ci iyi ola -
n� ya ka la ma ya çok ha z�r. O
yüz den bi zim ka ba re miz de se -
yir ci den bek le di �i miz il gi yi
faz la s�y la gör dü. 
� “Ben Ber tolt Brecht’in”
ana sö zü ne dir siz ce?

�u an da hep ko nu� tu �u -
muz �ey ler as l�n da. Ada let,
sö mü rü, ka pi ta list sis tem
ele� ti ri si, sa va� la r�n y� k� c� -
l� ��, in sa n�n in san l�k tan
ç�k ma s�, ka d�n la r�n a�a �� -
lan ma s�… As l�n da her an
her dö nem de ko nu� tu �u -
muz �ey ler. O yüz den
Brecht’in hâ lâ bir sö zü
var ve her ke se bir �ey

söy lü yor. Çün kü dü zen de �i� -
me dik çe hiç bir �ey de �i� mez. 
� Oyun da da ha yat ta da umut var…

Umut ol ma dan hiç bir �ey ol maz. Za ten

Gen co Er kal’�n “Ya �a ma ya Da ir” oyu nun da
da öy le. Bu oyu nun ya p� s� da öy le. Bir �e -
yi de �i� ti re bi le ce �i miz
inan c� n� di ri tut-
 mak zo run da y�z.
Bu nu ba z� in san -
lar ti yat roy la, mü -
zik le, sa na t�n
gü cüy le yap ma ya
ça l� ��r lar. Ge çen
gün bir film iz le dim;
Su gar Man. Or ada
di yor ki “Bir �ar k�y la
dev rim ya pa bi lir si -
niz.” Muh te �em de �il
mi? Sa nat hak et ti �i
�e kil de ya p� l�r sa ger -
çek ten top lum la r� de -
�i� tir me ve dö nü� tür me
gü cü var d�r. 
� Brecht is mi hiç es ki -
me ye cek her hal de…

Hiç es ki me ye cek.
Gen co Er kal da öy le. O da
müt hi� bir in san. 

� ��in de çok ti tiz olan
in san lar la ça l�� mak
bi raz zor dur. Gen co
Er kal’la na s�l? 

Çok ko lay onun -
la ça l�� mak! Çün kü
o ka dar aç�k ve net
ki… Ne is te di �i ni
çok iyi bi len bir ti -
yat ro cu. Çok gü -
zel pas la �� yo ruz.
Oy na ma s� çok
ko lay bir in san.
Onun la oy na -
y a  m a  m a  n � z
için ger çek ten
çok ye te nek -
siz ol ma n�z
ge rek, çün kü
g e r  ç e k  t e n
oy na t �  yor.
Çok da e� -
le ne rek ça -
l�� t�k. 

� Ka d� köy lü -
ler fes ti val de bu oyu nu iz le -

me �an s� ya ka la ya cak lar. Siz ilk de fa bu
fes ti val de yer ala cak s� n�z. Si zi na s�l bir kit -
le bek li yor siz ce?

Ben ce o gün çok gü zel, çok co� ku lu ge -
çe cek. “Ben Ber tolt Brecht” za ten çok yük-
 sek sa y� da se yir ci ye ula� t�, zan ne de rim 45
bin ki �i iz le di bu oyu nu. Çok tur ne yap t�k.
Oyun ne ka dar çok in sa na ula ��r sa o ka dar
ba �a r� l� s� n�z. �n san la ra ula� s�n, on la r� dü �ün -
dür sün is ti yo ruz. O yüz den biz Ka d� köy’de
o gün 2 bin ki �iy le ha ya t� dü ze ni ye ni den
sor gu la ya ca ��z. Ta bi mü zik le dans la e� le ne -
rek…
� Se ver mi si niz ti yat ro fes ti val le ri ni?

Çok se ve rim hem de. Ben ce fes ti val ler
çok da ha ger çek çok da ha sa hi ci. Dü �ün se -
ni ze ora ya i� çi si de me mu ru da ö� ren ci si de
ev ka d�n la r� da ge le cek. Oyun bel li bir kit le -
ye hi tap et ti �i za man bu tat min edi ci de �il.
Her ke se ula� ma s� ge rek. Bu nun en gü zel yo -
lu da fes ti val ler. 
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Nâz�m Hikmet’in �iirlerinden yine
Genco a�abey muhte�em bir kolaj yapt�.

Hapishane y�llar�, daha sonras�nda da
sürgün ya�am�. Piraye ile ili�kisini temel

alan bir metin. Asl�nda hep a�ina oldu�u-
muz �ark�lar� seçmeye çal��t�k. Ezginin

Günlü�ü, Cem Karaca, Edip Akbayram,
Faz�l Say gibi sanatç�lar�n �ark�lar�n� din-

ledik ve benim de söyleyebilece�im
�ark�lar� seçtik, metnin aralar�na bu
�ark�lar� serpi�tirdik. Onlar seyircinin

nefes ald���, Nâz�m’� ve umudu
dü�ündü�ü anlar oldu. Brecht’te oldu�u

gibi Nâz�m’da da büyük bir umut var.
Bizim tam oynamaya ba�lad���m�z za-
manlarda Gezi olaylar� patlak verdi. Biz
oynamaya devam ettik çünkü Gezi ruhu

Nâz�m ruhu demek… O Gezi ruhuna
umut veren Nâz�m biraz da… O yüzden

biz oyunu oynamaya devam ettik, seyirci-
den de çok ilgi gördü aç�kças�. 

Eminönü’nde bir handa, Nâz�m’�n in-
sanlar�yla birlikte oynuyoruz, 

dü�ünsenize!  Atmosfer gerçekten
çok etkileyici. Herkesi Ali Pa�a Han’daki

oyunumuza bekliyoruz. 

“GEZİ RUHU NÂZIM’IN UMUDU”
� Genco Erkal’ın son oyunu “Yaşamaya Dair”de de yer 

alıyorsunuz. Biraz bahseder misiniz bu oyundan?

‘FESTiVALLER ÇOK DAHA SAHiCi’
TÜLAY GÜNAL: 

11. Kadıköy Belediyesi Tiyatro
Festivali’nin kapanı� oyunu

“Ben Bertolt Brecht”
kabaresinde usta tiyatrocu

Genco Erkal ile birlikte sahneye
çıkacak olan oyuncu Tülay

Günal festivallerin “çok daha
gerçek çok daha sahici”

oldu�unu dü�ünüyor. Günal
son oyunları “Ya�amaya

Dair”de Nâzım’ın umuduyla
Gezi ruhunu ya�attıklarını da

vurguluyor. 
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● Gökçe UYGUN

Çevre ve özellikle de su kirlili�inin ba�l�ca
sebeplerinden birinin, çöpe ve lavabolara
dökülen at�k ya�lar oldu�u art�k bilinen

bir gerçek. Do�an�n tahribat� noktas�nda büyük
bir sorun olan bu konuya dair ilgili kurumlar�n
çal��malar� da sürüyor. Bu kurumlar�n ba��nda
gelen Kad�köy Belediyesi, 2008 y�l�ndan bu
yana farkl� projeler arac�l���yla at�k ya�larla mü-
cadele ediyor.  Son olarak geçen �ubat ay�nda
geri dönü�ümü özendirmek için bir kampanya
daha ba�lat�lm��t�. Konunun önemine dikkat
çekmek ve ev kad�nlar�n� harekete geçirmek
isteyen belediye, at�k ya��n� biriktiren
Kad�köylülere, temiz ya� arma�an ediyor.  At�k
ya�lar�n�, 20 Gönüllü evi, 16 Muhtarl�kta bulu-
nan bidonlara b�rakan Kad�köylüler, 1 litre
ayçiçek ya�� alabiliyor. Proje kapsam�nda içinde
bulundu�umuz y�l�n ilk 6 ay�nda, Kad�köy’deki
hanelerden  2.162 kg. at�k ya� topland�. 

CAM�, MUHTARLIK VE OKULLARA
ATIK YA� B�DONU

Kad�köy’de bu çal��malar sürerken, Çevre
ve �ehircilik Bakanl��� da ülke genelinde
bitkisel at�k ya�lar�n geri dönü�ümü
için benzer bir proje ba�latt�.  “Temiz
Çevre Engelsiz Hayat” adl� proje,
Türkiye genelinde bitkisel at�k
ya�lar�n toplan�p çevre kirlili�inin
önlenmesini amaçl�yor. T.C. Çevre
ve �ehircilik Bakanl���, T.C. Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanl���, T.C. Milli
E�itim Bakanl���, Türkiye Çevre Koruma

Vakf�, Diyanet ��leri Ba�kanl���, Türkiye
Belediyeler Birli�i ve Türkiye Muhtar-
lar Konfederasyonu’nun ortak çal��-
mas�yla yürütüle proje, 28 ilde
ba�lat�ld�. �stanbul’daki ilk uygulama
ise pilot ilçe seçilen Kad�köy’de

gerçekle�iyor. Belediye ile birlikte
çal��an  yetkili firma, Kad�köy’deki mev-

cut toplama noktas�n�, 21 camiye daha at�k ya�

bidonlar� yerle�tirerek 47’ye ç�kartt�. 
�lçedeki devlet ve özel okullara da (anaokul,

ilk ve orta okul) bidon konulmaya ba�land�.
Toplanan bitkisel at�k ya�lar geri dönü�üme
kazand�r�lacak. Elde edilecek gelirin bir k�sm�
engellilere aktar�lacak.  Türkiye Çevre Koruma
Vakf� (TÜÇEV) arac�l���yla  engellilerin akülü
araba, i�itme cihaz�, protez gibi ihtiyaçlar� gider-
ilmi� olacak.

Ka d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy lü ler ad� na 
Sa hi bi Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
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irkaç senedir milli
bayramlar� kutlamak bir
mesele haline geldi. Bu y�l
yine 30 A�ustos

yakla��rken, çe�itli
spekülasyonlar ortal�kta cirit
at�yor.

M�s�r’da ya�ananlar nedeni ile
hükümet taraf�ndan YAS
genelgesi yay�nland��� ve
belediyelerin konser ve e�lence
programlar�n�n iptali istendi�ine
dair bir haber duydum. (Kimi
kültürlerde resmi geçit ve
resepsiyon da konser ve e�lence
kapsam�na giriyor olabilir.)
Ard�ndan �stanbul Emniyet
Müdürlü�ü’nden 30 A�ustos
nedeniyle kapat�lacak yollarla
ilgili bir aç�klama geldi.
“Cumhurba�kan� Abdullah Gül’ün
e�i Hayrünnisa Gül, önceki
y�llarda Genelkurmay Ba�kanl���
taraf�ndan verilen ve ba�örtüsü
sebebiyle davet edilmedi�i 30
A�ustos resepsiyonuna bu kez
ev sahipli�i yapacak” diyen bas�n
organlar� da var. Velhas�l bu sene
de 30 A�ustos Zafer Bayram�’n�n
ak�beti muamma!

M�s�r’daki din karde�lerimizin
yas�n� tutmaz, devlet
büyüklerimizin tansiyonu ç�kmaz,
�ekeri dü�mez de Zafer Bayram�
törenleri yap�l�r m� bilemiyorum;
siz bu yaz�y� okurken durum
netle�mi� olacakt�r. Ama “Zafer
Bayram�” derken neyi kast
ediyoruz onu bir aç�kl��a
kavu�tural�m...

Zafer Bayram�, 1922 y�l�nda
26 A�ustos’ta ba�lay�p,
30 A�ustos’ta Dumlup�nar’da
Mustafa Kemal’in
ba�kumandanl���nda zaferle
sonuçlanan Ba�komutanl�k
Meydan Muharebesi’ni (Büyük
Taarruz) anmak için kutlanan milli
bir bayramd�r. ��gal birliklerinin
ülke s�n�rlar�n� terk etmesi daha
sonra gerçekle�se de, 30
A�ustos sembolik olarak ülke
topraklar�n�n geri al�nd��� günü
temsil eder.

Özetle neyi mi kutluyoruz?
Bat� ülkelerinin topraklar�m�z�
i�galinin sona ermesini; bir
Nijerya, Uganda ya da
Madagaskar, M�s�r veya bir
Sudan ve bir Hindistan
olmay���m�z�. Bütün
imkans�zl�klara ra�men sömürge
olmaktan paçay� kurtar�p, kendi
kendimizi yönetebilmemizi
kutluyoruz. “Zafer” derken, o
zafer bu zafer.

�u durumda bu “zafer'”n en
çok da bugün ülkeyi yönetenleri,
“yönetebilenler”i ilgilendirmesi
gerkmez mi?

As l ı  AY HAN

B

‘Zafer’
derken...

Kadıköy’deki cami, okul ve muhtarlıklara yerle�tirilen bidonlara, kızartma ya�larını bırakan Kadıköylüler,
hem çevreyi kirletmiyor hem de engellilere destek oluyor. Zira ya�ların geri dönü�ümünden elde

edilecek gelir, engelli vatanda�ların ihtiyaçlarının kar�ılanmasında kullanılacak.

TÜRK�YE genelinde y�ll�k yakla��k
300 bin ton bitkisel ve hayvansal at�k

ya� olu�uyor. Bunun yüzde 95’i
kanalizasyonlara kar��arak çevreyi,
içme sular�n� ve denizleri kirletiyor.

Defalarca kullan�lan bitkisel at�k
ya�lar insan sa�l��� üzerinde

kanserojen etki yarat�yor. 
� �nsan sa�lı�ına zarar verir!...

K�zartma amac�yla kullan�lan ya�lar
defalarca kullan�ld���nda polar
say�lar� yükselir ve kanserojen

madde haline gelir. Kullan�lm�� ya�
kesinlikle bekletilip tekrar kullan�lma-

mal�d�r. Bekleyen ya��n peroksit
de�eri yükselerek oksitlenir ve

ba����kl�k sistemine zarar verebiliyor.
K�zartmalarda kullan�lan bitkisel

ya�lar�n tekrar kullan�lmas� mide ve
kolon kanseri gibi hastal�klara sebep

olmakla birlikte, kalp-damar
hastal�klar�na yakalanma riskini

büyük ölçüde artt�r�yor.
� �çme sularına zarar verir!...
1 lt at�k ya� 1 milyon litre içme

suyunu kirletebilmektedir. Toksik
özelli�e sahip bu ya�lar yeralt� su-
lar�na kar��arak k�s�tl� olan temiz su

kaynaklar�n� içilemez hale getirir. Kir-
lenen yeralt� sular�n� temizlemek çok

pahal� ve zordur. Yeralt� sular� her
ülke için önemli bir içme suyu kay-

na��d�r.
� Akarsuları, gölleri ve denizleri

kirletir!...
At�k Bitkisel Ya�lar�n çöpe at�lmas�
durumunda ise ya�mur sular� ile

kar��arak topra�a s�zar. Yeralt� su-
lar�yla nehirlere, göllere ve denizlere
ula�an at�k bitkisel ya�lar ku�lara,

bal�klara ve di�er canl� türlerine zarar
vermektedir. Denizlere ve göllere

ula�an at�k bitkisel ya�lar su yüzeyini
kaplayarak havadan suya oksijen

geçi�ini önler, zamanla suda bozu-
narak sudaki oksijenin tükenmesini
h�zland�r�r. Bal�klara ve di�er su can-

l�lar�na zarar verir ve denizanas�
olu�umunu artt�rarak kirlili�e 

neden olur.
� Evdeki atık su borularını tıkar!...

Kullan�lm�� k�zartmal�k ya�lar�n
lavaboya dökülmesi durumunda

kanalizasyon sistemine gidecektir.
Lavaboya dökülen ya�lar �ehir

kanalizasyon sistemine ula�madan
önce lavabodan at�k sularla birlikte
akarken yap��kan yap�s� nedeniyle

at�k su içerisindeki kat� maddeleri de
ba�layarak bina içindeki borulara
yap���r. Borunun kullan�labilirlik

hacminin daralmas�na ve t�kan�kl�k-
lara neden olur.

� �ehir kanalizasyon sistemini
tahrip eder...!

Kanalizasyon sistemi içindeki kat�
at�klar� boru yüzeylerine yap��t�rarak

t�kan�kl�klara sebep olur. 
Yo�un ya���larda ta�k�n ve sel ol-
mas�n�n ve hatta bu sebeple can
kay�plar�n�n olmas�n�n en büyük

sebeplerindendir.

ATIK YAĞLARIN
ZARARLARI

KADIKÖY’deki i�letmeleri denetleyen
belediye, k�zartmal�k ya�lar�n süzülüp

yeniden  kullan�lmas�n�n ve at�k
ya�lar�n çöpe/lavaboya dökülmesinin

önüne geçiyor. Belediye, at�k ya�
olu�umuna sebep olan lokanta, büfe,
vb. i�letmeleri denetliyor, ruhsat a�a-
mas�nda olan i�letmelerin de bitkisel
at�k ya�lar�n� kayna��nda ayr� biriktir-

meleri için lisansl� firmalar ile söz-
le�me yapmalar�n� sa�l�yor. Bugüne
dek 746 adet i�letmenin bitkisel at�k

ya� sözle�meleri kontrol edildi ve sö-
zle�mesi olmayan i�letmelerin lisansl�
firmalarla sözle�me imzalamalar� sa�-

land�. Sözle�mesi olan i�letmelerin

Ulusal At�k Ta��ma Formlar� ince-
lenerek, firmalar kanal�yla kendilerine
51 adet at�k ya� toplama bidonu ver-

ildi. �lçedeki i�letme ve hanelerden
bitkisel at�k ya�lar�n al�nmas�

yönünde toplam 430 adet talep At�k
Koordinasyon Merkezi’ne ula�m��

olup, talepler lisansl� firmalara iletildi.
Ayr�ca hanelerden 2.607 kg, i�yer-
lerinden 413.266 kg olmak üzere

toplam 415.873 kg at�k ya� toplan-
mas� sa�land�. Bitkisel At�k Ya�lar�n�z
için Kad�köy Belediyesi’nin At�k Koor-
dinasyon Merkezi ‘ni 0216 414 38 15

(6 Hat)  numaral� telefondan 
arayabilirsiniz.

415 BİN 873 KİLO ATIK YAĞ TOPLANDI

ATIK YAĞ BiRiKTiR,
ENGELLiLERE DESTEK OL
ATIK YAĞ BiRiKTiR,
ENGELLiLERE DESTEK OL
ATIK YAĞ BiRiKTiR,
ENGELLiLERE DESTEK OL
ATIK YAĞ BiRiKTiR,
ENGELLiLERE DESTEK OL
ATIK YAĞ BiRiKTiR,
ENGELLiLERE DESTEK OL
ATIK YAĞ BiRiKTiR,
ENGELLiLERE DESTEK OL
ATIK YAĞ BiRiKTiR,
ENGELLiLERE DESTEK OL
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Belediye’nin Hasanpa�a merkez
binasında yer alan BAYTOM adlı atık
ya� ünitesine, 2 litre atık ya� dökene

1 lira hediye veriliyor…
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● Mustafa SÜRMEL�

Geç ti �i miz gün ler de ara d� ��m
bir ki ta b� bu la bi lir mi yim dü -
�ün ce siy le yo lum

Ka d� köy Aziz
Ber ker Kü -
t ü p  h a  n e  -
si’ne dü� tü.
Zi ra Aziz
Ber ker Kü -
t ü p  h a  n e  s i ,
R�h t�m’�n sa -
kin ar ka so -
k a k  l a  r � n  d a
ken di ne has
am bi yan s�y la ra-
 hat l�k la ki tap
oku ya bi le ce �i niz
bir me kân. Tam
kü tüp ha ne nin ka -
p� s�n dan içe ri gi re -
cek ken ka p� n�n
he men sol ta ra f�n da
ca m�n da “Gö zel Ha -
n�m lar Kah ve si” ya -
zan bir me kân dik ka ti mi çek ti. Bir an
ha n�m lar ve kah ve kav ram la r� n� zih -
nim de ba� da� t�r ma ya ça l�� t�m. Da ha
ön ce ha n�m la ra özel bir kah ve ha ne
duy ma m�� ve gör me mi� tim. �n ce le -
me ih ti ya c� his set tim ve zi li çal d�m.
�s mi nin Gö zel Efen di ye va Ça� lar ol -
du �u nu ö� ren di �im bir ha n� me fen di
ka p� y� aç t�. Ken di si bir ö� ret men.
Azer bay can’da ma te ma tik ö� ret me -
niy ken, ilk de fa 1990 y� l�n da Tür ki -
ye’ye gel mi�. Tür ki ye’ye duy du �u
sev gi sa ye sin de bu zi ya ret ler za man -
la s�k la� m��. Tür ki ye’de ev len mi�. 18
y�l dan bu ya na �s tan bul’da ya �� yor.
1994-95’te �� let me Fa kül te si’ni de ta -
mam la m��. E�i ti mi, kül tü rü ve bil gi -
siy le ay d�n bir ki �i li �e sa hip Gö zel
Efen di ye va.

Gö zel Ha n�m’�n Ka d� köy ile il gi -
li yö nü ne dir? di ye so ra cak olur sa n�z
e�er, bun dan son ra aç�k la ma ya ba� -
la ya l�m. �� do la y� s�y la yak la ��k 4 y�l

ön ce Ka d� köy ile yo lu ke si� mi� Gö -
zel Efen di ye va’n�n. Kent te s�k l�k la
gör dü �ü kah ve ha ne ler dik ka ti ni çek-
 mi�. Gö zel Ha n�m’�n ver di �i bil gi ye

gö re, Azer bay can’da kah ve -
ha ne kül tü rü yok mu�. �l gi -
si nin ne de ni de as l�n da bu.
Kah ve ha ne le rin er kek ler le
do lu ol ma s� da Gö zel Ha -
n�m’�n dik ka ti ni çe ken di -
�er bir nok ta.
“Ka d�n la r�n da gi de bi le -
ce �i bir kah ve ha ne ne -
den ol ma s�n” di ye
dü �ün mü� ve ka rar
ver mi� Ka d� köy’de bir
ha n�m lar kah ve si aç-
 ma ya. �im di Ocak
ay�n dan bu ya na hiz -
met ve ren bir ha -
n�m lar kah ve ha ne si
var Ka d� köy’de.
Ra sim pa �a ma hal -

le si Nüz het Efen di
so kak ta hem de “Gö zel

Ha n�m lar Kah ve si” ad�y la…
� KAH VE BA HA NE SEV G�
VE MU HAB BET �A HA NE
Gö zel Ha n�m lar Kah ve si’nin iç

de ko ras yo nu �a ha ne mi �a ha ne. Tam
da ha n� me li de� mi� de dir te cek cins -
ten. Mor ve li la renk ler ha kim. Me -
nek �e ler de unu tul ma m��. San ki
ar ka da �� n� za mi sa fir li �e git mi� si niz
de iki la f�n be li ni k� r� yor mu� su nuz gi -
bi olu yor su nuz. Gö zel Efen di ye va
çok sev di �i ar ka da �� Sem ra Ha n�m
ile ev ya p� m� lezzetli yi ye cek ler ha -
z�r l� yor. Kah ve, çay, soh bet der ken
gü nün stre si ni, s� k�n t� la r� n� unu tu ve -
ri yor su nuz.

Tür ki ye ve Azer bay can bay rak la -
r� e� li �in de ha z�r lan m�� de ko ras yon -
da te le viz yon da unu tul ma m��.
An la ya ca �� n�z, gü nün di zi le ri ni, pro-
g ram la r� n� da ka ç�r m� yor su nuz. �n ter-
 net im kâ n� da ca ba s�. Bey le rin e� le ri
ol ma dan gi re me di �i ha n�m lar kah ve -
si ye ni ol ma s� do la y� s�y la Ka d� -

köy’de pek bi lin me se de mü da vim le -
ri olu� ma ya ba� la m��.

Ta til dö nü �ün de il gi nin art ma s�
bek le ni yor. Genç-ya� l� tüm ha n�m la -
r�n do �um gü nü, kut la ma gi bi özel
gün le ri ni bu ra da dü zen le ye bi le cek le -
ri ni be lir ten Gö zel Efen di ye va za man

za man ö� ren ci le rin de in ter net ten
ödev le ri ni me kân da yap t�k la r� n�, bu -
nun da ken di si ni ol duk ça mut lu et ti -
�i ni söy lü yor.

Gözel Han�mlar Kahvesi, 
Ra sim pa �a mah. Nüz het Efen di
Sokak’ta hizmet veriyor.  

30 A�USTOS - 5 EYLÜL 2013YA�AM 9

Kadıköy’de hanımlara özel açılan Gözel
Hanımlar Kahvesi’nde kahve bahane, dostluk

ve muhabbet �ahane.

Gözel Hanımın kahvesi…Gözel Hanımın kahvesi…Gözel Hanımın kahvesi…Gözel Hanımın kahvesi…Gözel Hanımın kahvesi…Gözel Hanımın kahvesi…Gözel Hanımın kahvesi…
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● Serkan OKAY

8-30 Haziran tarihlerinde milli mücadele
topraklar�n� klasik otomobilleriyle zi-
yaret eden �stanbul Klasik Otomobil-

ciler Derne�i Üyeleri, mücadelenin
taçland�r�ld��� Afyonkarahisar Kocatepe an�t�
önünde de araçlar�n� sergilemi�ler, 

Mustafa Kemal ve silah arkada�lar�
an�s�na sayg� duru�unda bulunmu�lard�. �s-
tanbul Klasik Otomobilciler Derne�i (�KOD)
üyeleri bu kez ise a��rl�kla 1950’li ve 1960’l�
y�llara ait Chevrolet, Buick, Pontiac, Cadil-
lac, Ford, Oldsmobile gibi markalardan
olu�an 50 civar�ndaki klasik araçla, 30 A�us-
tos zafer bayram� kutlamalar� kapsam�nda
Formula 1 yar��lar� için tasarlanan 5,5 km’lik
�stanbul Park pistinde Türk bayraklar�yla
zafer turu atacaklar. �stanbul Ticaret

Odas�’n�n destekleriyle gerçekle�ecek etkin-
likte, milli mücadelemizde birer mihenk ta��
olmu� zaferlerimizin ve cumhuriyet
kazan�mlar�yla elde edilmi� milli bayram-
lar�m�z�n Türk ulusu var oldu�u müddetçe en
co�kulu �ekilde kutlanmas� gereklili�ine
dikkat çekilecek.

� ZAFER TURU 11.00’DE 
BA�LAYACAK

Etkinlik, �stanbul’un tan�t�m�nda art�k tek
patron olan �TO’nun da bu misyondaki start
etkinli�i olacak. Organizasyonda ayn� za-
manda tüm dünyada y�lda 3 milyar ki�inin
izledi�i ve dünyan�n en büyük motor sporlar�
organizasyonu olan Formula 1 Grand Prix
yar��lar�nda, 2014 y�l� takvimi itibar�yla
Türkiye etab�n�n �stanbul Park pistinde tekrar
ba�lamas�na vurgu yap�lacak. �stanbul ve
Türkiye’nin tan�t�m� için çok önemli bir or-

ganizasyon olan Formula 1 Grand Prix
yar��lar�, Türkiye’de 2005-2011 y�llar�
aras�nda yap�lm��, F1 patronu Bernie Eccle-
stone’un 2012 y�l� için devletten 26   milyon
dolar istemesiyle 2011’de Türkiye etab� son
kez yap�lm��t�. Tura kat�lmak isteyen klasik
otomobil severler, 30 A�ustos Cuma günü
saat 09.00’da TEM Çaml�ca gi�elerin 1 km.
sonras�ndaki Mirkelam tesislerinde bulu�a-
caklar ve konvoy halinde �stanbul Park For-
mula 1 pistine do�ru  hareket edecekler.
Zafer turuna ise 11.00’de ba�lanacak.

30 A�USTOS - 5 EYLÜL 2013 HA BER

ÖN CE SEV Gİ �
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a �a d� ��m si te ler den bi ri nin bir ka p� c� s�
var d�. Ka ra ya ��z, peh li van gi bi, çok ya k� -
��k l� bir de li kan l�y d�. Ge ce gün düz de me -
den ça l� ��r, gö rev le ri ni tam ya par, ila ve bir

�ey is te yen ler olur sa onu da hiç yük sün me den
yap ma ya ça l� ��r d�. Ter bi ye si, ne za ke ti, dü rüst lü �ü
her dav ra n� ��n dan he men bel li olur du. Fa kat si te -
de, ona tep ki top la yan bir tu tu mu var d�. Ele� ti ri le -
re kar �� al�n gan l�k gös te rir, yap t� �� al�� ve ri� le re ve
söz le ri ne bir gü ven siz lik his set ti �i za man çok sert
tep ki ile kar �� lar d�.

�� te ki tu tu mu nu ve sa� lam kim lik ya p� s� n� çok
be �en di �im için mut lu ol ma s� n� ve üzül me den ça -
l�� ma s� n� is ti yor dum. Bir gün ko nu �up uyar mak is -
te dim. A� la ya rak an lat t�. “Be nim ba bam kö yün
a�a s�y d�. Her kes onu ve biz le ri çok sa yar d�, ba na
da Kü çük A�a der ler di. Bir kan da va s� ne de niy le
ba bam vu rul du, kö yü terk et ti. Biz le ri de o pis li �in
için de kal ma ma m�z için, çil yav ru su gi bi Tür ki -
ye’nin her ye ri ne da ��t t�. Üç be� k� raç top ra �� m�z
var d�, on lar da köy de kal d�. Bü yük �e hir ler kö ye
ben ze mi yor, he pi miz yok luk ve dar l�k için de, gur -
bet te ek me �i mi zi ka zan ma ya ça l� �� yo ruz. Ça ba -
m�z, ek me �i mi zi �e re fi miz le ka zan mak, in san gi bi
düz gün ya �a mak t�r. Hak s�z ya p� lan it ham lar, özel -
lik le gü ven siz lik ve onur k� r� c� söz ler be ni çok ya -
ra l� yor, ç�l d� r� yo rum ade ta” de di. “Ben se ni her ke -
sin sev di �i ni ve gü ven di �i ni gö rü yo rum. Fark l� bir
tu tum için de bir kaç kom �u da var sa dur ma üze -
rin de, sen kom �u la r�n ge ne lin den gör dü �ün sev gi
ve gü ve ne bak” di ye te sel li et me ye ça l�� t�m. Çok
kar �� la� m� ��m d�r za y�f gör dü �ü kim se ler üze rin de
güç de ne me ye ça l� �an, ger çek an lam da za y�f bir -
çok in san var d�r.

Her in san ken di si için bir hi kâ ye ya zar, du ru -
mu ne olur sa ol sun, o hi kâ ye nin kah ra ma n� ola rak
ya �a mak is ter. Ça l�� t� �� dö nem ler de önem li ce gö -
rev ler de bu lu nan, üst len di �i gö rev le ri ken di kur -
du �u pren sip le re gö re ta viz siz lik ve sert lik için de
yü rü ten emek li bir ta n� d� ��m var d�. Sü rek li mü dür -
lük ve ge nel mü dür lük yap t� �� dö nem le re ait kav -
ga la r� n� an la t�r d�. Ba� ka bir ge nel mü dü rü oda s�n -
dan na s�l ko va la d� �� n�, ba ka na na s�l ka fa tut tu �u -
nu, ken di ni suç la yan üst dü zey bir gö rev li nin üze -
ri ne na s�l yü rü dü �ü nü övü ne rek an la t�r d�. Za man
geç ti ya �� da ha iler le di, fa kat hi kâ ye le ri nin tek ra r�
bit me di hat ta an la t�� �ek li bi raz da ha sert le� ti. Son
gün le rin de zi ya re ti ne git mi� tim ha re ket le ri epey
a��r la� m��, el le ri çok tit ri yor du ve ar t�k ke li me le ri
bul mak ta ve söy le mek te zor la n� yor du. Evi ne te -
miz li �e ge len ka d� n� ko ca s� döv mü�, ka d�n gö zü
mor gel mi�. Bi zim emek li ge nel mü dür bu ola ya
çok k�z d� �� n� an la t� yor du ba na “Ah lak s�z ada m�
gö rür sem ben de onun gö zü nü pat la ta ca ��m, ka -
fa s� n� k� ra ca ��m” di yor du. O hâ lâ ken di ni es ki hi -
kâ ye le ri nin kah ra ma n� gi bi gö rü yor du. 

�n san zih nin de her za man ger çek le, ken di ger -
çe �i ara s�n da bir ça t�� ma var d�r. Ger çe �i gö re bil -
mek; uyum, hu zur ve mut lu luk; ken di ger çek le ri ne
ta k� l�p kal mak; ac�, ke der, öf ke, mut suz luk ge ti rir.
Bi zim si te nin ka p� c� s� hâ lâ ken di ni Kü çük A�a ola -
rak gö rü yor du. Onu h�r pa la yan emek li me mur lar,
ça l� ��r ken amir le rin den gör dü �ü h�r pa lan ma n�n
h�n c� n� za y�f gör dük le ri ka p� c� dan ç� ka r� yor lar d�.
Emek li ge nel mü dür tit re yen el le riy le, kol la r�y la hâ -
lâ ka fa k� ra bi le ce �i ni zan ne di yor du. Ka d� köy’de
bir za man lar Dün ya Gü ze li di ye do la �an ya� l� bir
de li ba yan var d�. Al l�, pul lu, püs kül lü, ren gâ renk el -
bi se ler gi yer, k� r� ��k yü zü nün ara la r� na do lu �an a�� -
r� mak yaj la k� r� ta rak do la ��r d�. Ken di si ne “Na s�l s�n
Dün ya Gü ze lim?” de me yen ya k� ��k l� er kek le re çok
k� r� l�r d�.

Biz in san lar ge nel lik le, ken di ger çek le ri mi zi
gör mek is te me yiz. Ger çek le rin, ger çek li �in den
kor kup, uta n�p, çe ki ni riz, bir çok ger çe �i mi ze dö -
nüp bak mak bi le içi miz den gel mez. Ya rat t� �� m�z
sah te bir imaj la mut lu ol ma ya ça l� �� r�z. Ken di inan -
d� �� m�z �ey le re ba� ka la r� n�n da inan d� �� n� zan ne -
der; ka fa m� z� ku ma gö me rek ya �a r�z. 

Oy sa ki o imaj ya lan d�r. Her kes ger çe �i gö rür,
ama biz hâ lâ o ima ja tu tu nu ruz. Ye ri miz den kal ka -
cak ha li miz bi le yok ken ka fa k�r mak tan söz ede riz. 

Ge çen ler de ka la ba l�k bir top lan t� da emek li bir
ar ka da� “Be nim �im di ki sö nük ha li me bak ma y�n,
genç li �im de 68 Ku �a ��’n�n ön cü le rin den dim” di ye
an la t� yor, ga ze te ler de, ki tap lar da oku du �u bir çok
hi kâ ye nin ara s� na ken di ni ka t� yor du. Oy sa ki onu,
ben o ya� lar da da ta n�r d�m. Ken di ha lin de, et li ye
süt lü ye ka r�� ma yan kü çük bir me mur du. O ta rih -
ler de hiç bir �ey ola ma m�� t� ama �im di ken di ne
gü zel bir hi kâ ye ya za rak kah ra man l� �a so yu nu -
yor du. Öy le zan ne de rim ki önü müz de ki gün ler de
bir kaç ki tap da ha okur sa, bu hi kâ ye yi da ha da ge -
li� ti re bi lir di.

Ga zi an tep’te bir söz var d�r, “K�r ka yak’ta söy -
ler, Ba� ka ra kol’da ken di si de ina n�r” der ler. K�r ka -
yak, Ba� ka ra kol ara s� 700-800 met re lik bir yü rü -
yü� yo lu dur. E�er biz ya �a m� m� z� ger çek üze ri ne
de �il ken di olu� tur du �u muz öy kü ler üze ri ne ku -
rar sak on lar he men bi zim ger çe �i miz ol ma ya ba� -
lar lar.

Bir çok ar ka da� top lan t� la r�n da rast la m� ��m d�r.
Ki mi az renk li, ki mi si da ha çok renk li dur ma dan
ken di hi kâ ye le ri ni an la tan in san lar var d�r. Ken di
yaz d�k la r� için kuz gu na yav ru su ho� ge lir mi sa li
co� kuy la an la t�r lar. �n san la r�n na s�l s� k�n t� için de
din le dik le ri ni fark et mez ler bi le. Bu nu din le yen ler
fark eder, “Bu ar ka da� la da ha sey rek gö rü �e lim”
der ler. Oy sa ki o an lat t�k ça, ho� soh bet bir in san
ol du �u na her gün bi raz da ha ina n�r. Bir de ara ya
es pri ler, f�k ra lar ka tan, hat ta bil dik hi kâ ye le ri ken di
üze ri ne ya z�p ken di le ri ni Nas ret tin Ho ca zan ne -
den ler bi le var d�r. 

E�er bu tu tum ve dav ra n�� la r� ba� ka la r� üze -
rin de gö rüp s� k� l� yor sa n�z, bir de ay n� göz le ken di
hi kâ ye le ri ni zi, ken di f�k ra ve es pri le ri ni zi göz den
ge çi ri niz. Bo �an ma y� dü �ü nen bir ka r�-ko ca ben -
den ay r� ay r� ran de vu al m�� lar d�. Her iki si ni de dik -
kat le din le dim. Son ra “Bun lar bir lik te ya �a d�k la r�
olay la r� de �il, ay r� ay r� �ey le ri an la t� yor lar” de dim.
Çün kü bil ge bir ki �i, “Her in san, ken di hi kâ ye le ri ni
ya zan bir hi kâ ye ci dir” der.  

Y

BA�BAKAN yapt��� konu�mada
bankalar�n faiz d��� gelirlerinin
çok yüksek oldu�undan söz
ederek tüketicilerin ma�dur
edildi�ini belirtmi� ve “kredi
kart� kullanmay�n” demi�tir.

Ba�bakan bu tespiti yaparken
piyasada her tür al��veri�in kredi

kart�na ba�land���n�,
taksitli al��veri�

yapabilmek için mutlaka
kredi kart�n�z�n olmas�

gerekti�ini, tüm
faturalar�m�z�n da kredi
kart�yla tahsil edildi�ini
gözard� etmemeli ve

tüketicilere kredi kart�
kullanmamalar�n�, kredi

almamalar�n� sal�k
verirken as�l görevlerinin
“Tüketicinin Korunmas�

Hakk�nda Kanun’da
gerçekten tüketiciyi koruyan

de�i�iklikler yap�lmas� ve
tüketicilerin ma�dur edilmesinin

önüne geçilmesi” oldu�unu
unutmamal�d�r. 

Y�llard�r bankalar�n tüketici
kredilerinde faiz oranlar�n�

dü�ük aç�klayarak tüketicileri
aldatt�klar�n�, tüketicilerden faiz
d���nda kesintiler yapt�klar�n� ve

bu kesintilerle asl�nda
aç�klad�klar� faizlerin çok

üzerinde gelir elde ettiklerini,
kredi kart� aidat� al�nmas�n�nsa

yasal olmad���n�  söylüyor ve bu
gidi�e yasal düzenleme
yap�larak son verilmesini

istiyoruz. Ancak Tüketicinin
Korunmas� Hakk�nda Kanun
tasar� Tasla��nda yer alan

“bankalar�n kredi kart� aidat�
alamayacaklar�na ve

kulland�rd�klar� tüketici
kredilerinden faiz d���nda

ba�kaca bir isim alt�nda kesinti
yapamayacaklar�na ili�kin

hüküm”, banka lobisinin  siyasi
iktidar üzerinde kurdu�u bask�
sonucu metinden ç�kar�lm��t�r.

Yap�lan yeni düzenlemeye göre;

“Bankalar BDDK’n�n saptad���
tüm kesintileri yapabilecekler ve

kredi kart� y�ll�k aidat�
alabileceklerdir.” Tasar� alt
komisyonlardan bu haliyle

geçmi�tir. Yapt���m�z
aç�klamalarda bankalar�n yasal

olmayan kesintilerinin yasal hale
getirildi�ini, böylelikle

tüketicinin �ikâyet
hakk�n�n ortadan

kald�r�ld���n� ve yasan�n
banka lobisinin istedi�i
�ekilde ç�kar�lmas� için

her türlü yolun aç�ld���n�
belirttik ve Hükümet ile
milletvekillerinden bu

maddelerin
de�i�tirilmesini istedik.  
Ba�bakan ve Hükümet
sözlerinde samimi ise

öncelikle tüketici
haklar�n�n ihlal ve tüketicilerin

ma�dur edilmemesi için
gere�ini yapmal� ve yasaya

“kredi kart� aidat� al�namayaca��
ve tüketici kredilerinden faiz

d���nda ba�kaca hiçbir kesinti
yap�lamayaca��” yönünde

hükümler konulmas�n�
sa�lamal�d�rlar. Bu yap�lmad�kça

tüketicilerin korundu�undan
bahsedemeyecekleri gibi,
Banka lobisinin kar��s�nda

tüketiciyi koruyamayacaklar� da
aç�kt�r. TÜKODER olarak;

Tüketicilerin Evrensel Haklar�na
sayg� gösterilmesini, her tür mal
ve hizmet sat�m�nda tüketicinin

korunmas�n� ve yasada bu
yönde düzenlemeler yap�lmas�n�

istiyoruz. Bunun için de tüm
tüketicilerimizi haklar�m�z için

mücadele etmek üzere
derne�imize destek vermeye

ça��r�yoruz!

TÜKETİCİNİN
DOSTU

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

SAYIN BAŞBAKAN YASAL
DÜZENLEMEYİ YAPACAK

OLAN SİZSİNİZ !

30 Ağustos’ta Formula 1 pistinde
DEDELERDEN ZAFER TURU…
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�stanbul çok renkli ve anlamlı bir organizasyonun ev
sahipli�ine hazırlanıyor. Yarım yüzyılı devirmi�

otomobiller, 30 A�ustos Zafer Bayramı kutlamaları
kapsamında, Formula 1 pistinde Türk bayraklarıyla
zafer turu atacaklar. �stanbul Klasik Otomobilciler

Derne�i (�KOD) ve �stanbul Ticaret Odası’nın i�birli�inde
gerçekle�ecek etkinli�e 50 klasik araç katılacak.

YA �A SIN TÜ KE T� C� LE R�N ÖR GÜT LÜ
MÜ CA DE LE S� YA �A SIN TÜ KO DER

TÜ KO DER 
(Tü ke ti ci yi Ko ru ma Der ne �i)
GE NEL MER KEZ YÖ NE T�M 

KU RU LU

30 Ağustos’ta Formula 1 pistinde
DEDELERDEN ZAFER TURU…
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● Mustafa SÜRMEL�

Can Geyran Deniz Kabuklar� Merkezi
dünyan�n en özel müzeleri aras�nda.
Dünyan�n her yerinden, irili ufakl� üç

yüz tür deniz kabu�u çe�idinin yer ald���
merkezde, soyu 400 milyon y�l öncesine
uzanan çok özel türde kabuklar da
sergileniyor. �nsanlar�n deniz ya�am�yla il-
gili bilgilendirilmesi amac�yla 2009 y�l�
Ocak ay�nda Cevizli Dragos’ta Kemal
Geyran taraf�ndan kurulan Can Geyran
Deniz Kabuklar� Merkezi, ülkemiz ve dünya
deniz ve sualt� ya�am�n�n tan�t�lmas�n�, deniz
kültürünün geli�tirilmesini de amaçl�yor.
Kemal Geyran’�n 2007 y�l�nda Amerika’daki
Virginia Tech Üniversitesinde ö�renimini
sürdürürken kaybetti�i o�lu Can Geyran
an�s�na açt��� merkez ücretsiz olarak ziyaret
edilebiliyor. 

Kartal Dragos’ta bulunan bu özel müzede
camekânlar�n içinde sergilenen kabuklar�n,
do�al ya�am alanlar�nda çekilmi�
video görüntülerini de
izlemek mümkün.
�imdilik Kartal ve bölge
ilçelerden gelen insan-
larla dolan Can Geyran
Deniz Kabuklar� Merkezi,
tahmin ediyoruz ki, k�sa
bir süre sonra civar illerden
veya ülkelerden de ilgi
görebilir. Zira �rlanda’dan
gelenlerin yan� s�ra Tay-
land’dan bir müzeci de
merkezin konu�u olmu�.
Deniz kabuklar� ve türleri hakk�nda birçok
bilginin sunuldu�u müze, özellikle çocuk-
lar�m�z�n e�itim ve ö�retimi a�amas�nda da
önemli bir misyon üstleniyor.

� KOLEKS�YONCULUKTAN
MÜZEC�L��E

Kemal Geyran, 1954 y�l�nda �stanbul'da

do�du. Saint Joseph Frans�z Erkek Lisesinin
ard�ndan Bo�aziçi Üniversitesi kimya
mühendisli�i bölümünde yüksek lisans yapt�.
2005 y�l�nda emekli olana dek matbaa

mürekkepleri sektöründe yönetici
olarak çal��t�.  2000-2005  y�llar�
aras�nda  kültür bal�kç�l��� ve se-
rac�l�k yapt�. Babas� Erol
Geyran’dan geçen sualt� merak�,
çok küçük ya�lardan ba�layarak
onu deniz kabu�u koleksiyoncu-
lu�una yöneltti. 

40  y�l önce kumsallarda
deniz kabu�u  toplayarak, daha
sonra yurt d���ndan da deniz
kabuklar�  getirmekle
ba�layan  bu merak, zamanla

bilimsel  bir temele oturdu. Kemal
Geyran, �u  anda  1000’in  üzerinde  türün
bulundu�u bir koleksiyona ve 1000’den fazla
yay�n�n bulundu�u bir kitapl��a da
sahip.

Kemal Geyran, ülkemizde do�a
tarihi müzesi eksikli�ini görerek,
2009’da bu amaca yönelik bir merkez
kurdu�unu belirtiyor.

Can Geyran Deniz Kabuklar�
Merkezi’nin, “Deniz Kabu�u Kolek-
siyonculu�unun Etik Kurallar�” ve
“Deniz Kabuklar�n�n Temizlenmesi”
isimli iki de yay�n� bulunuyor.

� ÇOCUKLAR MERKEZ�
ÇOK SEV�YOR

Tematik bir sergileme anlay��� be-
nimsenen merkezdeki çe�itli mekân-
larda, farkl� sunumlarla konuklara
deniz kabuklar�n�n tan�m�, tarihçesi,
hayvanlar alemindeki yeri, insano�lu-
nun deniz kabuklar�yla yüzy�llard�r
süregelen ili�kileri ve daha birçok il-
ginç bilgi aktar�l�yor. Merkeze ilgi
büyük. Özellikle anaokulu ve ilkö�re-
tim ö�rencileri gruplar halinde ziyaret
ediyorlar. Çocuklar denizi ve deniz
ya�am�na dair pek çok gizemi tan�ma
imkan� buluyorlar bu merkez sayesinde. Can
Geyran Deniz Kabuklar� Merkezi’nde bulu-
nan küçük bir salonda tan�t�m filmi de

sunuluyor. Filmde deniz kabuklar�yla ilgili
bilgiler görseller e�li�inde anlat�l�yor.
Çocuklar bu filmi izlemekten büyük keyif
al�yor.

� �STANBUL ÇOK ÖZEL B�R
MÜZE KAZANDI

Türkiye’de ilk olma özelli�i ta��yan Can
Geyran Deniz Kabuklar� Merkezi ile Kartal
Belediyesi aras�nda bir protokol imzalanm��

geçti�imiz aylarda. Protokolü Kartal
Belediye Ba�kan� Op. Dr. Alt�nok Öz ile Can
Geyran Deniz Kabuklar� Merkezi kurucusu
Kemal Geyran törenle birlikte imzalam��lar.
Protokol kapsam�nda, Kartal Belediyesi’nin
deste�iyle merkezi ziyarete gelenler için çok
amaçl� kullan�lacak konferans salonu
hizmete sunulmu�.

Protokolün imza töreninde konu�ma
yapan Kartal Belediye Ba�kan� Op. Dr. Al-
t�nok Öz, belediye olarak Can Geyran Deniz
Kabuklar� Merkezi’ni hem Kartal’a hem de
�stanbul’a kazand�rmak istediklerini vurgu-
larken, konu�mas�nda müzecili�in kültürel
geli�imde önemli oldu�unu da belirtip,
Kemal Geyran’a ve ailesine Kartal’a böyle
bir tesisi kazand�rd��� için te�ekkür etti.
Yerel yönetim olarak Merkezi, Kartal
halk�n�n ve �stanbul halk�n�n kullan�m�na
açma dileklerini ifade edip, protokolün, mev-
cut alan� daha i�levsel kullanma amac�
ta��d���n� vurgulad�. 

Can Geyran Deniz Kabuklar�
Müzesi Kurucusu Kemal Geyran ise
yap�lan protokolün özel sektör ile
yerel yönetim birlikteli�ini gösteren
güzel bir örnek oldu�unu belirtiyor ve
Kartal Belediyesi’ne te�ekkür ediyor.
2009 y�l�nda açt��� Deniz Kabuklar�
Merkezi’nin Kartal Belediyesi
katk�lar�yla çok daha iyi bir hizmet
verece�ine inand���n� ifade ediyor.

Dünyan�n her yerinden, irili ufakl�
üç yüz tür deniz kabu�u çe�idinin yer
ald��� merkezde, soyu 400 milyon y�l
önceye dayanan türde kabuklar da bu-
lunuyor. Camekânlar�n içinde sergile-
nen kabuklar�n, do�al ya�am
alanlar�nda çekilmi� video görüntü-
lerinin de yay�nland��� merkezin
ünü Türkiye s�n�rlar�n� a�t� bile. 

Adres:
K�rgülü (eski Papatya) Sokak

No:12
Dragos - Maltepe
�stanbul -Türkiye
Telefon: 0216 - 383 16 62

Merkez Sal�, Çar�amba ve Pazar gün-
leri 11:00-17:00 saatleri aras�nda ücretsiz
ziyaret edilebiliyor.

Pazartesi hariç, di�er gün ve saatlerde
randevu ile aç�labiliyor.

30 A�USTOS - 5 EYLÜL 201311YA �AM

Deniz kabu�u deyip geçmeyin.
Zira, milyonlarca yıllık

geçmi�iyle deniz kabukları
inançlardan, sosyo-kültürel ve

ekonomik ya�ama hatta
mimariye kadar insano�lunun

ya�amında önemli bir yer
bulmu� kendine. Tek
kelimeyle mükemmel

tasarımlara sahip olan birbirinden farklı türdeki deniz kabukları günümüz
modern mimarisine de esin kayna�ı olmu�. ��te size iki örnek: Sydney

Opera binası ve Guggenheim Müzesi... �imdi Türkiye’de de Dragos’ta bir
deniz kabukları müzesi var.... 

Denizde 400 milyon yıl öncesine
dalmaya var mısınız?
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YA�AMSA�LIK30 A�USTOS - 5 EYLÜL 201312

Geç ti �i miz haf ta ki sa y� m�z da “Hey be li ada’da
sa� l�k is ya n�” ba� l� ��y la ya y�n la d� �� m�z ha -
ber de, Ada’da has ta ne bu lun ma ma s� ne de -

niy le bir gen cin ölüm den dön me si ve ko lu nu
kay bet me si üze ri ne Ada sa kin le ri nin ya �a d� �� is ya -
n� say fa la r� m� za ta �� m�� t�k. CHP Mil let ve ki li Ka dir
Gök men Ö�üt de Hey be li ada’y� aya �a kal d� ran
sa� l�k skan da l� n�, TBMM gün de mi ne ta ��n d�. CHP
�s tan bul Mil let ve ki li Ka dir  Gök men Ö�üt, son ola -
rak 22 ya ��n da ki Ali Mert Bal ta c�'n�n ölüm le bu -
run bu ru na ge le rek ko lu nu kay bet me siy le bir kez
da ha gün yü zü ne ç� kan sa� l�k hiz me ti so ru nu nu ha -
z�r la d� �� öner gey le Sa� l�k Ba ka n� Meh met Mü ez -
zi no� lu’na sor du. 

Hey be li ada’da sa de ce haf ta içi sa at 17:00’a ka -
dar nor mal sa� l�k hiz me ti, 17:00-22:00 ara s� ve
haf ta son la r� acil yar d�m hiz me ti ve ril me si nin an -
cak ge ri ka lan sa at ler de hiçbir sa� l�k hiz me ti su -
nul ma y� �� n�n ka bul edi le mez ol du �u nu ifa de eden
Ö�üt, bu nun ge rek çe si ni sor du. 

Tür ki ye Cum hu ri ye ti Ana ya sa s� ba� ta ol mak
üze re, Tür ki ye'nin ta raf ol du �u ulus la ra ra s� söz le� -
me ler de de sa� l�k hak k� n�n en te mel in san hak la -
r�n dan bi ri ol du �u nu vur gu la yan CHP’li Ö�üt,
ada da 7 gün 24 sa at sa� l�k hiz me ti ol ma ma s� n�n
ana ya sa ay k� r� olup ol ma d� �� so ru su nu da yö nelt ti. 

CHP �s tan bul Mil let ve ki li Ha luk Eyi do �an’�n
25 Tem muz 2012 ta ri hin de Sa� l�k Ba kan l� ��’na ya -
z� ya za rak ada hal k� n�n 24 sa at hiz met esa s� na gö -
re sa� l�k hiz met ve ril me si ni, tam do na n�m l� ka ra
am bu lan s� ta lep le ri ni ilet ti �i ni bu nun ya n� s� ra il
sa� l�k mü dür lü �ü ne de de fa lar ca ba� vu ru da bu lun -
du �u nu an cak hiç bir ya n�t ala ma d� �� n� ifa de eden
Ö�üt, “Di lek çe le re ya n�t ve ril me me si nin ge rek çe -
si ne dir?” di ye sor du.

CHP �s tan bul Mil let ve ki li Ö�üt öner ge sin de
ay r� ca �u so ru la r� yö nelt ti::

� Ba kan l� �� n� za ve �s tan bul Sa� l�k Mü dür lü -
�ü'ne ya p� lan sa� l�k hiz me ti ba� vu ru la r� n�n dik -
ka te al�n ma y� �� n�n söz ko nu su gen cin ko lu nu
kay bet me sin de ve ha ya ti teh li ke si bu lun ma s�n da
ro lü ol du �u nu dü �ü nü yor mu su nuz?

� Ya ra l� gen cin ai le si ve ya k�n la r� 112 ile ya -
p� lan gö rü� me le rin so nuç suz kal d� �� n�,   ilk mü da -
ha le nin De niz Li se si'nde ya p�l d�k tan son ra
ya ra l� n�n as ke ri ye ye ait bir bot ile �s tan bul’a ge ti -
ril di �i ve Kar tal Ko �u yo lu Yük sek �h ti sas E�i tim ve
Ara� t�r ma Has ta ne si’ne ya t� r�l d� �� n� ifa de et mi� -
ler dir. �l Sa� l�k Mü dür lü �ü ise bir aç�k la ma ya pa -

rak, ada da 7gün 24 sa at ol mak üze re bir am bu lans
bot, iki 112 Ka ra am bu lan s� hiz met ver di �i ni söy -
le mi� tir. Ne var ki ada da ki Sa� l�k Ba kan l� ��'na
ba� l� am bu lans bo tun ar� za l� ol du �u, ya ra l� ya k�n -
la r� n�n ve gör gü ta n�k la r� n�n ifa de le rin de be lir til -
di �i gi bi tu ta nak la ra da yan s� m�� t�r. Bu ba� lam da,
ada da ki am bu lans bo tun ar� za l� ol ma s� n�n ge rek çe -
si ne dir; ih ma li olan lar kim ler dir; ge rek li ara� t�r -
ma ya p� l�p ih ma li bu lu nan lar tes pit edi lip, ge re ken
ce za uy gu la na cak m� d�r?

� Sa� l�k Ba kan l� ��’na ba� l� Bur ga za da Ai le
Sa� l�k Mer ke zi, Bur ga za da Sa� l�k Evi, Bü yü ka da
Mer kez Ai le Sa� l�k Mer ke zi, Hey be li ada Ai le Sa� -
l�k Mer ke zi, K� na l� ada Ai le Sa� l�k Mer ke zi, K� na -
l� ada Sa� l�k Evi'nin yal n�z ca me sa i sa at le ri için de
hiz met ver di �i do� ru mu dur; do� ru ise 7 gün 24
sa at sa� l�k hiz me ti ve ril me me si nin ge rek çe si ne -
dir; bu so ru nun dü zel til me si için ne ya p�l ma s�
plan lan mak ta d�r?

ZENCEFiL MUCiZESi
Bes len me - Di yet ve Fi to te -

ra pi Uz ma nı Di ye tis yen Gi zem
Ke ser vu ran, son yıl lar da sık
kull la nıl ma ya ba� la nan zen ce -
fi lin, bu lan tı yı ön le mek ten ko -
les te rol dü �ü rü cü et ki si ne, ba -
�ır sak ra hat sız lık la rın dan mi -
de ül se ri ve kalp-da mar has ta -
lık la rı te da vi si ne ka dar iyi le� ti -
ri ci et ki le ri ni an lat tı. 

�n gi liz ce ad� “gin ger”, la tin ce
ad� “zin gi ber of fi ci na le ros co e”
olan “Zin gi be ra ce ae” fa mil ya s� -
na ait bit ki nin ri zom la r� ya ni top -
rak al t� k� s�m la r� kul la n�l mak ta d�r.
Zen ce fil, son y�l lar da en çok dik -
ka ti çe ken ve ba ha rat ola rak kul -
lan d� �� m�z bit ki ler den bi ri dir.
Zen ce fil sa de ce bir ba ha rat de -
�il, dün ya sa� l�k yet ki li ku rum la -
r� ta ra f�n dan ge nel lik le gü ve ni lir
ola rak ni te len -
di ri li yor. An cak
her za man ol -
du �u gi bi kul la -
n� la cak mik ta r�n
abar t�l ma ma s�
ge rek mek te dir.
Gün lük 6 gra -
m�n üze rin de
tü ke til me sinin
(yak la ��k 1 tat l� ka �� ��) mi de de
tah ri� olu� tu ra bi le ce �i ko nu sun -
da uya r� lar bu lun mak ta d�r. 

Zen ce filden; ta ��t tut ma s�,
ha mi le lik te sa bah bu lan t� la r� ve
ke mo te ra pi gö ren has ta lar da,
ila c�n yol aç t� �� bu lan t� ve ame li -
yat son ra s� anes te zi nin ne den
ol du �u bu lan t� n�n bas t� r�l ma s�n -
da ya rar la n�l mak ta d�r. Bu lan t� y�
ön le yi ci et ki si ni do� ru dan mi de
üze rin de gös ter mek te, mer ke zi
si nir sis te mi üze rin de her han gi
bir ya t�� t� r� c� özel li �i bu lun ma -
mak ta d�r. 

Zen ce filin;
bu lan t� ve kus -
ma �i kâ yet le ri
üze rin de ki et -
ki si nin ya n� s� ra
ko les te rol dü -
�ü rü cü, ir ri tabl
ba ��r sak sen -
dro mu �i ka yet -
le ri ni ha fif le ti ci,
il ti hap ve a� r�
gi de ri ci özel li -
�i; bun la r�n d� -
��n da mi de ül -
se ri te da vi sin -
de, mik ro bi yal
en fek si yon lar -
da, kalp-da -
mar has ta l�k la r�n da ve kan ser te -
da vi sin de dik ka ti çe ken olum lu
et ki le ri bi lim sel ça l�� ma lar la or ta -
ya kon mu� tur.  Mi de ve ba ��r sak
sis te min de; saf ra ak� �� n� art t� r� c�
et ki si ne de niy le ya� l� g� da la r�n
ra hat sin di ril me si ne yar d�m c�
olur, ya ni sin di ri mi ra hat la t�r.
Ya� l� ye mek ler yen dik ten son ra
uy gun mik tar lar da tü ke ti mi sin -
di ri me yar d�m c� ol mak ta d�r.  Ay -
r� ca yan g� ya ni a� r� gi de ri ci et ki -
si ne de niy le ar trit gbi a� r� l� has -
ta l�k lar da �i kâ yet le rin ha fif le til -
me sin de ya rar la n�l mak ta d�r. 

Ay r� ca li mon ve bal ile lez zet -
len di ri lip, ka r�� t� r� la rak çay �ek -
lin de içil di �in de so �uk al g�n l� ��
ve ök sü rük �i kâ yet le rin de et ki li
ol du �u gö rül mü� tür. Ya p� lan de -
ney sel ça l�� ma lar da zen ce fi lin
da mar sa� l� �� üze ri ne et ki le ri
ara� t� r�l m�� ve yük sek ko les te rol
içe ren di yet le bes le nen fa re ler -
de, di ye ti ne zen ce fil ka t� lan
grup ta yük sek ko les te rol, ate -
rosk le roz ve di �er da mar has ta -
l�k la r� ge li �i mi ris ki nin zen ce fil
ka t�l ma yan kon trol gru bu hay -

van la ra gö re çok da ha azal d� ��,
et ki nin ko les te rol ila c� ve ri len
grup ka dar be lir gin ol du �u tes pit
edil mi� tir. 

Uzun sü ren uçak-oto büs yol -
cu luk la r�n da ço �u mu zu ra hat s�z
eden, ha re ket siz kal ma ya ba� l�
ayak lar da-ba cak lar da �i� me, bi -
lim sel ad�y la ‘ve nöz trom bo em -
bo lizm’dir. Hat ta bu du rum
1980’le rin son la r�n da uçak lar da
eko no mi s� n� f� n�n dar kol tuk la r� -
na iza fe ten ‘eko no mi s� n� f� sen -
dro mu’ ola rak da ad lan d� r�l m�� -
t�r. Bu gi bi du rum lar da zen ce fi lin
ödem gi de ri ci ve ka n�n p�h t� la� -
ma s� n� ön le yi ci et ki le rin de fay -
da la n� la bi lir. 

Zen ce fi lin içe ri sin de ki bir bi -
le �e nin (6-gin ge rol) fa re ler de
do� ru dan uy gu lan d� �� tü mör

hüc re si nin kan
ile bes len me si ni
en gel le di �i ve
do la y� s�y la tü -
mö rün öl me si ni
sa� la d� �� göz -
len mi� tir.  

Z e n  c e  f i  l i n
os te oar trit  a� -
r� la r� n�n gi de ril -

me sin de et kin li �i, in san lar üze -
rin de tyü rü tü len kli nik ça l�� ma -
lar la da or ta ya kon mu� tur. 

NA SIL KUL LA NI LA B� L�R?
� Çay ola rak: �i kâ ye tin de -

re ce si ne gö re 0.25-1 gram zen -
ce fil par ça lan m�� zen ce fil üze ri -
ne bir fin can ta ze kay na t�l m�� s� -
cak su ila ve edi le rek 20 da ki ka
bek le dik ten son ra içi lir. Ta ��t tut -
ma s� �i kâ yet le ri nin gi de ril me sin -
de se ya ha tin sü re si ne gö re 3-4
sa at ara l�k lar la bi rer fin can içi le -
bi lir.

� Ba ha rat ola rak: Zen ce fi li
ka buk �ek lin de
al�p ken di niz
ha van da dö ve -
rek toz ha li ne
g e  t i r   i l d i k  t e n
son ra, (Bu i� -
lem ko lay ol -
ma sa da sa� l�k
aç� s�n dan gü -
ven li, gü ve ni lir
yol bu dur) ye -
mek ler de ba -
ha rat ola rak ka -
ra bi be ri kul lan -
d� �� m�z �e kil de
ya da �e ker
has ta l� �� n�z ve -
ya a�� r� ki lo

prob le mi niz yok sa kes kin ta d�
yu mu �at mak için bal ile ka r�� t� -
ra rak tü ke ti le bi lir. Ay r� ca zen ce fi -
li ta ze ola rak da (Ka ��t in ce li �in -
de 1-2 di lim) dem le di �i niz tüm
çay la ra ek le ye bi lir si niz. En
önem li si ise k�r m� z� et tü ke te ce -
�i niz za man eti ni zi bir ge ce ön -
ce sin de in ce zen ce fil di lim le ri
için de bek le tin, böy le ce da ha
sa� l�k l�, an ti ok si dan lar dan zen -
gin, bi raz da aro ma l� bir et tü ket -
mi� ola cak s� n�z.

� HA M� LE LE RE UYA RI
Ha mi le ler de zen ce fil mik ta r�

gün lük 1,5 gra m�n üze ri ne ç�k -
ma ma l� d�r. Saf ra sal g� lan ma s� n�
art t�r d� ��n dan, saf ra ke se si al�n -
m�� olan ki �i ler de (ko le sis tek to -
mil ki �i ler de) zen ce fil kul la n� m�
ar ka bel hi za s�n da a� r� la ra yol
aça bi lir. An cak bu du rum ha fif
s� z� his si d� ��n da her han gi bir
risk bu lun dur ma mak ta d�r. Saf ra
ta �� �i kâ ye ti olan ki �i ler de saf ra
ak� �� n�n art ma s� ne de niy le ta ��n
ha re ket ede rek saf ra ka na l� n� t� -
ka ma ris ki bu lu nu yor sa zen ce fil
kul la n�l ma s� öne ril me mek te dir.

Heybeliada’daki
sağlık skandalı

TBMM gündeminde

Heybeliada’daki
sağlık skandalı

TBMM gündeminde
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sağlık skandalı
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Heybeliada’daki
sağlık skandalı

TBMM gündeminde

Heybeliada’daki
sağlık skandalı

TBMM gündeminde
CHP’li milletvekili Ö�üt, geçti�imiz

hafta bir gencin kolunu
kaybetmesine ve ölümle burun

buruna gelmesine neden
Heybeliada’da ya�anan sa�lık

skandalını Meclis gündemine getirdi.

ADALAR’DA ya�anan sa�l�k sorunlar�
nedeniyle 20 y�l� a�k�n süreyle Ada Dostlar�

Derne�i’nin ba�kanl���n� yapan Perihan Ergun
da bir aç�klama yapt�. Cumhuriyet Gazetesi’ne

yapt��� aç�klamada; Adalar’daki birçok
sorunda ula��mdaki aksakl�klar�n büyük yer
tuttu�unu vurgulayan Perihan Ergun, “Son
say�ma göre Adalar’da devaml� oturanlar�n

say�s� 14 bin 450. Bu say� yazl�kç�lar�n
mekânlar�na dönü�üyle 60-70 bini buluyor.

Tatil günlerinde anakaradan yerli ve yabanc�
günübirlikçilerin geli�leriyle 90, bazen de 100

bine ula��yor. Birçok kez o günlerde Adalar’da
çözümü güç sorunlar ya�anabiliyor. Örne�in,

ilk akla gelen, yüzme bilmeyenlerin denize
girerken k�y�lar�n birden derinle�mesinden
habersiz olduklar� için bo�ulma tehlikesi

geçirmeleri. Bir de çamlar�n alt�nda piknik
yaparlarken mangal veya ate� yakmalar�. Bu
ve daha birçok önemli konuda idari önlem

eksiklikleri nedenleriyle üzücü olaylar
ya�anabiliyor” dedi. Tüm bu olumsuzluklara
ra�men, Adalar’da daimi oturanlar�n araç-

gereç, ula��m ve en önemlisi sa�l�k
sorunlar�n�n nedense Sa�l�k, Turizm ve

Ula�t�rma bakanl�klar�nca hiç
önemsenmedi�ine dikkat çeken Ergun,
sözlerini �öyle sürdürdü: “Heybeliadal�

CHP’den milletvekili Say�n Haluk Eyido�an’�n,
Sa�l�k Bakanl���’n�n Adalar’�n sa�l�k sorununa

e�ilmesi için çokça uyarma çabas�
gösterdi�ini ö�rendim. Dile�im, sorunlar�m�z�n

devlet taraf�ndan önemsenmesidir. Geçen
hafta birçok kez ya�ad���m�z bir ac� olayla
gene yüreklerimiz yand�. Heybeliada’da 22

ya��nda Ali Mert Baltac� evlerindeki bir ailevi
tart��ma s�ras�nda öfkelenerek dirse�ini kap�

cam�na vurunca kolu a��r biçimde yaralan�yor.
Ailesiyle arkada�lar� acil yard�m istedikleri

halde bu olmad��� gibi doktor da
bulunam�yor. Neyse ki Deniz Kuvvetleri’nin
arac� imdada yeti�ip yaral�y� anakaradaki
hastaneye ula�t�rd�ysa da yaral� gecikme
nedeniyle kolunu kaybediyor. Çünkü; son

y�llarda Heybeliada Sanatoryumu, Büyükada
Sa�l�k Merkezi kapat�ld�ktan sonra, her ne

kadar dispanserlere Kartal’daki Yavuz Selim
Hastanesi’nden günlük pratisyen hekimler
gönderiliyorsa da onlar da saat 16, en geç

17’de Ada’y� terk ettikleri için i�imiz Yaradan’a
kal�yor. ��te bu nedenlerle gönül verdi�im

Burgazadas�’nda 13 y�l k��-yaz oturmu�ken
ya�lanman�n getirdi�i arazlarla vaktinden

önce bu yerel sorunlarla ya�am�m� yitirmemek
için istemeyerek de olsa k��l���ma dönü�
yapt�m. 15 bine yak�n ki�inin Adalar’da
gönüllülükle veya zorunlu olarak yaz-k��

oturmakta olduklar�n�n devletçe önemsenerek
sorunlar�n giderilmesi en büyük dile�im.”

ADALILARIN SAĞLIK
SORUNLARI ÖNEMSENMiYOR

Kad�köylü kaplumba�a…
BA�IMSIZ Hayvan Özgürlü�ü Aktivistleri, Kad�köylü

kaplumba�ay� özgürlü�üne kavu�turdu.
Geçti�imiz günlerde ekipten bir hayvansever aktivist

taraf�ndan Kad�köy'ün merkezine bulunan kara
kaplumba�as�, bir gece misafir edildikten sonra

do�al ortam�nda hayat�n� devam ettirebilmesi için
Kurtköy civar�nda ormanl�k bir alana b�rak�ld�. Henry
ad� verilen kaplumba�an�n, geçici evi Kad�köy’den
sonra Kurtköy’deki gerçek ikametgâh�nda mutlu

olmas�n� dileyen Ba��ms�z Hayvan Özgürlü�ü
Aktivistleri, “Kendisine ters dönmeden ilerleyece�i,

ters dönse bile düzelebilece�i, bol ye�illikli uzun
ömürler diliyoruz” dedi.

Di ye tis yen 
Gi zem Ke ser vu ran
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KADIN A Milli Tak�m�m�z�n, 19-26
A�ustos 2013 tarihlerinde Kocaeli’ndeki
kamp� tamamlad�. Haz�rl�k kamp�n�n
aday kadrosu aç�klanmas�n�n ard�ndan
davet edilen oyuncular 19 A�ustos
Pazartesi günü saat 10.00’da, TFF
Beylerbeyi Tesisleri’nde topland�.

Teknik Direktör Nur Mustafa Gülen
yönetimindeki Kad�n A Milli Tak�m�’n�n
23 ki�ilik aday kadroya kadrosuna Ata�e-
hir’den iki futbolcunun kat�lmas� da
dikkat çekti. 

Ata�ehir Belediyespor Kad�n Futbol
Tak�m�’ndan davet edilen sporcular Ata�e-
hir Belediye Spor Kalecisi 1991 do�umlu
Ezgi Ça�lar ile orta saha oyuncusu 1994
do�umlu Ya�mur Uraz.

Aday kadroda son �ampiyon Konak
Belediyespor’dan 7 futbolcu yer almas�
dikkat çekti. Çaml�caspor ise 3 futbol-
cusunu milli tak�ma gönderdi. Yurt d���nda
top ko�turan Vv Rhoon kalecisi Layla Fird-
evs Ba�c� ile Dalby GIF tak�m�ndan P�nar
Yalç�n’dan kadroya kat�ld�.

Türk Futbolunun Ordinaryüsü Lefter
Küçükandonyadis’in an�s�na düzenle-
nen geleneksel Lefter Kupas�’n�n i-

kincisi 16-17 A�ustos tarihlerinde
K�nal�ada’da düzenlendi.

1925 y�l�nda Büyükada’da do�an, 17 y�l
boyunca oynad��� Fener-
bahçe’de att��� 400’ün ü-
zerinde golle ad�n� tarihe
alt�n harflerle yazd�ran, 46
kez de Türkiye A Milli Fut-
bol Tak�m� formas� giyen
“Ordinaryüs” lakapl� Lefter
Küçükandonyadis, anlaml�
bir futbol turnuvas�yla an�ld�. 

16 A�ustos Cuma günü
saat 17:30’da aç�l��� ve el-
emeleri yap�lan turnuvada
“Lefter Kupas�” sahibini

buldu. Turnuva sembolik olarak K�nal�ada,
Burgaz, Heybeliada, Büyükada’n�n yer
ald��� dört adan�n tak�mlar� aras�nda yap�ld�.
Bu tak�mlarda veteran oyuncular�ndan
seçilmi� Lefter dostlar� da top ko�turdu.
Lefter Küçükandonyadis yak�nlar�n�n ve

sevenlerinin yo�un ilgi gösterdi�i turnu-
vada, efsane futbolcu ad�na pankartlar aç�ld�
ve dövizler ta��nd�. Heybeliada ile K�nal�ada
aras�nda oynanan final maç� normal süresi
1-1 e�itlikle tamamland�. Penalt�lar son-
ras�nda, rakibini ma�lup eden K�nal�ada 2.

Lefter Kupas�’n�n sahibi oldu.
Üçüncülük- dördüncülük maç�nda
ise Burgazada’y� 1-0 yenen
Büyükada, turnuvay� üçüncülükle
tamamlad�.

Maçlar�n ard�ndan düzenlenen
ödül töreninde tak�mlara kupa ve
madalyalar�n� Adalar Belediye
Ba�kan� Mustafa Farsako�lu verdi.

Geçen y�l ise finalde
Büyükada’y� 3-1 yenen Heybeli-
ada, 1. Lefter Kupas�'n�n sahibi ol-

mu�tu.

30 A�USTOS - 5 EYLÜL 2013
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Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki kan
kaybı devam ediyor. Milli takımla ba�layan

dü�ü�, kulüp takımlarına da yansımaya
ba�ladı. Avrupa’da mücadele eden

takımlarımız, eleme maçlarından itibaren
vedalara ba�layınca ülke puanındaki büyük
dü�ü� oldu. Son 5 yılın ortalamaları alınan

listede Belçika’nın sadece 500 puan üzerinde

olan Türkiye, �ampiyonlar Ligi’ne 1 takım
gönderen ülkeler seviyesine inebilir. �u an

sadece 5 takımı Avrupa'ya gönderen Türkiye,
ilerleyen senelerde bu rakamı da

göremeyebilir. E�er Türkiye bulundu�u yerden
6 basamak a�a�ıya inerse �ampiyonlar

Ligi’ne 1 takım gönderecek ve o takım da
eleme oynamak zorunda kalacak.  
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DENGE iÇiNDE
BiR EGZERSiZ…
“Haklı olmalıyım. Hiç aspirin almadım.
Hayatımda hiç yaralanmadım. Bütün

dünya, bütün ülke benim
egzersizlerimi yapıyor olmalı;

Çünkü daha mutlular”/
Joseph Hubertus Pilates, 

1965, ya� 86. 
15 y�l boyunca, dünyan�n birço�u
Pilates’e dayal� patlamay� ke�fetti.

Pilates esnekli�e, gerilmeye ve
fiziksel hareket ve vücut dengesine

dayal� bir egzersiz metodudur. Nefes
almaya odakl� nefes al��veri�

örnekleriyle birlikte özel egzersizlerin
sistematik prati�iyle… Pilates

yaln�zca fiziksel çaba ile de�il, ayn�
zamanda profesyonel spor kurslar�n�n

ve fiziksel rehabilitasyonun bütün
çe�itlerine ek olarak paha biçilemez

oldu�unu kan�tlam��t�r. 
20. yüzy�l s�ralar�nda profesyonel

dans topluluklar� taraf�ndan büyük
ölçüde benimsenmi� egzersizler

fitness salonlar�nda, fiziksel terapi

merkezlerinde, dinlenme
kurulu�lar�nda, lüks spa ve sa�l�k
merkezlerinde kullan�l�yor. �nsan

ömrünün uzamas�, sa�l�kl� ya�ama
verilen önemin artmas� ve modern
sa�l�k pratikleriyle birlikte Pilates

giderek artan bir bekleme listesi ile
günlük hayatta yerini buluyor. �nançla
pratik yap�n, Pilates’in birçok yarar�n�

görün. Artm�� kemik kapasitesi ve
diplere do�ru kan dola��m�, sa�l�kl�

nefes al��veri�i öncelikli odak noktas�.
Pilateste, gerginlik ve esneklik,

özellikle kar�n ve s�rt bölgesinde güç
art��� elde edilir. Birinci odak noktas�,
derin ve sa�l�kl� nefes almak yoluyla

artan akci�er kapasitesi ve kan
dola��m�d�r. Etkili bir Pilates

program�n�n bile�imi, kaslar ve ruh
aç�s�ndan dayan�kl�l�k, özellikle kar�n

ve s�rt kaslar� aras�ndaki
koordinasyon ve esnekliktir. Duru�,
denge ve kar�n gücü, büyük oranda
artar. Kemik s�k�l���n�, eklem sa�l���n�

iyile�tirmek ve vücudun bir çok
aç�dan iyi görünmesini sa�lamak
hedef noktas�d�r. Pilates vücuda

dengeyi ve kontrolü ö�retir ki 
bunlar ki�inin ya�am�n�n bütün

alanlar�n� etkiler.
JOSEPH P�LATES, EGZERS�Z

EK�PMANININ ÖNEM�N� GÖSTERD�
1914 y�l� s�ralar�nda, Joseph Pilates

�ngiltere’de ya�arken boksör ve
sanatç�yd�. Birinci Dünya Sava��n�n

ba� gösterdi�i s�ralarda di�er Alman
vatanda�lar�yla beraber gözalt�na

al�narak �ngiltere, Lancestar’a
yerle�tirildi. Orada birkaç kamp

üyesine yirmi y�ll�k kendi çal��malar�n�
ve yogada kullan�lan baz� hareketleri,
konseptleri ö�retti. Bugün “matwork”

ad� ile bilinen orijinal egzersizler
sistemi olan Kontroloji’yi o günlerde
isimlendirdi. Birkaç y�l sonra, sava�

zaman� hastal�k ve fiziksel
yaralanmalara maruz kalm�� birçok
sava� esirine bak�c�l�k ve hem�irelik

yapt��� ba�ka bir kampa transfer
edildi. Burada yaral�lar� rehabilite

etmek için elinde olan ekipmanlar�n�
geli�tirmeye ba�lad�. Yatak ba�lar�n�,
yataklarda bulunan yaylar� sökerek
esnek ve dayan�kl� tedavi yataklar�

yaratt�. Bir bak�ma, bugün kullan�lan
Pilates ekipman� o y�llarda

kullan�landan çok farkl� de�il. 
Pilates kar�s� Clara sessizce onun

konseptlerini ve egzersizlerini
kurumsalla�t�rarak daha ciddi bir o

kadar da profesyonelle�erek bugünün
Pilates manzaras�n� ortaya ç�kard�.. 

Onlara çok �ey borçluyuz…
KGM Pilates Uzman E�itmeni

Nurcan Bengin

FUTBOLUMUZDAKI DÜ�Ü� SÜRÜYOR 

Türk futbolunun
“ordinaryus” lakaplı
başarılı futbolcusu
Büyükadalı Lefter

anısına bir turnuva
düzenlendi. 

2. Lefter Kupası sonuçlandı

Avrupa Kadın futbolunda Konak rüzgârı
KONAK Belediyespor, �ampiyonlar Ligi'nde

grup lideri olarak üst tura çıktı. Konak
Belediyespor, UEFA Kadınlar �ampiyonlar Ligi

ön eleme turu 1. Grubu lider olarak
tamamlayarak bir üst tura çıktı. Bosna-

Hersek’te oynanan grup maçlarının
sonuncusunda Galler ekibi Cardiff City’i
1-0 ma�lup eden Konak Belediyespor, 9

puanla grup birincisi olarak üst tura çıktı.
Saraybosna’daki SRC Slavija Stadı’nda

oynanan kar�ıla�mada Konak Belediyespor’un
golünü 36. dakikada Sibel Duman kaydetti.
Gruptaki ilk maçında Bulgar ekibi FC NSA

Sofya’yı 2-0, ikinci maçında ise Bosna-Hersek

temsilcisi WFC SFK 2000’i 2-1’lik skorlarla
ma�lup eden, son maçlar öncesi gruptan

çıkmayı ba�aran ilk Türk takımı olmu�tu. Çift
maçlı eleminasyon sistemiyle sürecek UEFA

Kadınlar �ampiyonlar Ligi’nde, Konak
Belediyespor’un bir üst turdaki rakibi

5 Eylül’de gerçekle�tirilecek kura çekimi
sonrası belli olacak. UEFA Kadınlar

�ampiyonlar Ligi ön eleme turu
1. Grup puan cetveli:

1. Konak Belediyespor
2. WFC SFK 2000 Sarajevo

3.FC NSA Sofia
4.Cardiff City FC

Kadın Milli Takımı kampı tamamladı

PLAJ Futbolu Milli Tak�m�m�z, A�ustos ay�nda
�spanya'da oynanan Avrupa �ampiyonas�

Süper Finalleri'nde 5. oldu. Torredembarra’da
oynanan kar��la�malarda Milli Tak�m�m�z,

gruptaki ilk maç�nda �srail'e 1-0, ikinci
maç�nda ise Fransa'ya 4-1 yenildi. Üçüncü ve

son grup maç�nda Estonya’y� penalt�larda
7-6 ma�lup eden Millilerimiz, 5.’lik maç�nda
ise Çek Cumhuriyeti’ni 5-4 yenerek, finalleri

5. s�rada tamamlad�. Bu turnuva ile birlikte bu
sezon oynad��� 11 resmi maçta 7 galibiyet
4 ma�lubiyet alan Plaj Futbolu Milli Tak�m�,

sezonu Avrupa klasman�nda ilk 15 içerisinde
tamamlad�. Plaj futbolu için geri say�m ba�lad�
Plaj Futbolu Ligi Süper Final organizasyonu
için ba�vurular ba�lad�. 2013 Plaj Futbolu
Ligi Süper Final organizasyonu, 18 tak�m�n
kat�l�m� ile 3 Ekim-9 Ekim 2013 tarihlerinde

gerçekle�tirilecek. Süper Final
organizasyonunu düzenlemek isteyen
belediyeler 23 A�ustos 2013 tarihine

kadar Belediye Teklifi Kontrol Listesi ile
birlikte Türkiye Futbol Federasyonu’na

ba�vuruda bulundular.

Plaj Futbolu Milli Takımı 5. oldu

11 res mi maç ta 7 ga li bi yet
4 ma� lu bi yet:

TÜR K� YE �AM P� YON…

Za y�f la ma prog ra m� ile be ra ber gün-
 lük ya �an t� s� na ak ti vi te prog ra m�
ek le yen ki �i le rin bir gün lük kar-

 bon hid rat, pro te in, ya� do la y� s�y la vi ta -
min, mi ne ral ve su den ge si ni sa� la ya cak
ki �i ye özel ye ter li ve den ge li mö nü ler tü -
ke til me si nin öne mi ne de �i nen Uz man
Di ye tis yen P� nar Ku ral Eneç, bu ko nu da
uya r� lar da bu lun du. 

Spor dan ön ce ener ji ih ti ya c� n� kar �� -
la ma ya yö ne lik ara ö�ün kar �� l� �� ba z� al-
 ter na tif ler ol du �u nu vur gu la yan
Di ye tis yen Enç, söz le ri ni �öy le sür dür dü:
“An cak ana ö�ün ler de spo run cin si ve
�id de ti ne yö ne lik be sin tü ke ti mi önem li -
dir. Spor için gü nün en s� cak sa at le ri ter-
 cih edil me me li. Sa bah aç kar n� na spo ra
ba� lan d� ��n da vü cu dun kan �e ke ri se vi -
ye si çok dü �ük olur. Vü cut ener ji kay na -
�� ola rak �e ke ri kul la na m� yor, ya ��
vü cut tan ç� ka r�p kul lan mak da ha zor ol -

du �u için en ko lay ola n� se çi yor ya ni kas -
la r� kul la n� yor. �lk 20 da ki ka geç tik ten
son ra ise ya� ya k� m� ba� l� yor. Yük lü bir
kah val t� son ra s� spo ru da öne ril mi yor.
Spo ra ba� la ma dan ya r�m sa at ka dar ön ce
bir muz, bir kü çük ka se yo �urt yi ye bi lir
ya da mi de ni zi ra hat s�z et mi yor sa bir bar-
 dak süt içe bi lir si niz. O za man yap t� �� n�z
spor ile ya� yak m�� olur su nuz. �� ç� k� ��
ya p� lan spor lar da da aç ol ma mak ge re kir.
Ak si tak dir de spor la ya� ya k� la ma d� �� gi -
bi spor dan son ra ak �am ye me �in de por si -

yon ayar la ma s� yap mak ta zor la n� l� yor ve
faz la ye ni yor. Spor dan 1-2 sa at ön ce bir
ke pek li tost ve ya birkaç az ya� l� bis kü vi
ile ay ran ya da bir bar dak süt le be ra ber
bir kü çük muz tü ket mek öne ri li yor.” 

Tok kar n� na spor ya p�l d� �� za man mi -
de kramp la r� ya �a mak tan çe ki nen spor
se ver le rin ki mi za man aç kar n� na spor
yap ma y� ter cih et ti �i ni, bu nun so nu cun da
vü cu dun ener ji kay na �� ola rak de po la d� -
�� ya� la r� yak ma ya ba� la d� �� n� ifa de eden
Enç, “Bir çok spor se ver tok ol du �u za man
spor ya p�n ca ye ni ye di �i ye mek te ki kar-
 bon hid rat la r� yak t� �� na ina n�p, aç kar n� -
na spor yap ma y� ter cih et se de tok ka r� na
ya p� lan spor da ya k� lan ka lo ri ler as l�n da
kas lar dan gidiyor. Aç kar n� na spor yap-
 t� �� n�zda, kas kaybetmekle kalm�yor-
sunuz. Yeteri kadar enerjiye sahip
olmad���n�z için, daha uzun egzersiz ya-
pabilme gücünü kaybediyorsunuz” dedi.

Uzman
Diyetisyen Pınar
Kural Enç, spor

ve beslenme
konusunda
uyarılarda
bulundu. 

Aç karn�na spor yapmay�n!
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Ad res: Hasanpa�a Mah. Fahrettin Kerim Gökay
Cad. No: 2 Kad�köy Belediyesi 4. kat B blok

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

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

� 30 A�USTOS - 5 EYLÜL 2013
Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi

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