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Modern barınak için olumlu gelişme KADIKÖY iÇiN TASARLADILAR
KADIKÖY’ÜN 64 yıllık doktoru Jirayr

Kaynar için Tarihi Çar�ı esnafı harekete
geçti. 90 ya�ındaki Ermeni doktorun,

maddi durumu iyi olmayan hastalarına
ücretsiz baktı�ı muayenehanesinin
oldu�u soka�a adının verilmesini
isteyen esnaf, topladı�ı dilekçeleri

Kadıköy Belediyesi’ne verdi.
� Haberi Sayfa 11’de

Ata�ehir’le Kadıköy’ün
ayrılmasından sonra Ümraniye

sınırlarında kalan Geçici
Hayvan Barına�ı ile ilgili

olumlu geli�meler var. Ba�kan
Öztürk’ün blogunda yaptı�ı

açıklamalar, hayvanseverleri
sevindirdi. 

� Haberi Sayfa 12’de

TASARIM Atölyesi Kadıköy’ün 5 ay süren çalı�malarını tamamlandı.
Kıyı Kö�e Kadıköy programı

kapsamında Kadıköy’ün
farklı bölgeleri için farklı

tasarımlar hazırlandı.
Dereceye giren projelere

ödüller verilirken, tasarımlar
görülmeye de�erdi. 

� Haberi Sayfa 10’da

12 Mart askeri darbesi
s�ras�nda M�T ve

Kontrgerilla’n�n sorgulama merkezi
olarak kullan�p, binlerce ki�iye
i�kence uygulad��� Zihnipa�a

Kö�kü önüne Kad�köy Belediyesi
taraf�ndan yapt�r�lan “��kence

Ma�durlar�na Sayg� An�t�”n�n aç�l���
gerçekle�tirildi. 12 Eylül darbesinin

33. y�ldönümünde aç�lan an�t,
geçmi�te ya�ananlar� gelece�e

hat�rlatma niteli�inde…

� 20 - 26 EYLÜL 2013 � Y›l: 14 � Say›: 705 � 20 Kr.

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 542 50 00
/ 1288 
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Kadıköy’ün meleği Dr. Jirayr Kaynar’a vefa…

�� Haberi 2. Sayfada

Özdemiro�lu Ortaokulu’nun imam hatibe
döndürülmesini istemeyen velilerin eylemleri

sürerken, okula imam hatip tabelası asıldı bile…
Yeni e�itim ö�retim yılının ba�ladı�ı gün okulun

önünde biraya gelen ö�renci, veli, esnaf ve
mahalleli de okullarına sahip çıkmak için yine eylem

yaptı. Di�er taraftan yeni Salı pazarının kuruldu�u
alana ‘Hükümet Kona�ı mı lise mi?’ yapılacak
sorusu da cevap buldu. Kadıköy’de hükümet

kona�ı yapılması için dü�ünülen yeni Salı Pazarı’nın
çevreyolu tarafındaki alana Kadıköy Anadolu Erkek

�mam Hatip Lisesi yapıldı.

Gezi ruhu için,
Eylül’de

Kadıköy’e
geldiler!

�stanbul park forumlarının
düzenledi�i ForumFest,

binlerce Gezi’ciyi
Kadıköy’de bulu�turdu.

“Mücadeleye devam” ça�rısının
yapıldı�ı miting gibi festivalde,

Haziran �syanı’na ürettikleri
�arkılarla güç veren sanatçılar,
eserlerini direni� ve kaybedilen

direni�çiler için seslendirdi.

�� Haberi 6. Sayfada

Başkan Öztürk seçim
maratonuna başladı !

Kadıköy Belediye Ba�kanlı�ı için
adaylık ba�vurusunu yapan

Kadıköy Belediye Ba�kanı Av.
Selami Öztürk, “CHP olarak Kadıköy
Belediye Ba�kanlı�ı’nı alaca�ız. Ama

bu bizi tatmin etmez, 45 meclis
üyesinin tamamının CHP’li olması

lazım. O da yetmez, �stanbul’u
alaca�ız.  Genel iktidara giden yolu

açaca�ız” dedi.
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Ac� ba dem’in 100 y�l l�k oku lu Öz de mi -
ro� lu Or ta oku lu, Or ta oku lu 2013-14
e�i tim ö� re tim y� l� na “Öz de mi ro� lu

�mam Ha tip Or ta oku lu” ola rak ba� la d�. Oku-
 lun 5. s� n�f la r� na ö� ren ci ala rak imam ha tip
e�i ti mi ne ba� la na cak, bu e�i ti min ya n�n da
6., 7. ve 8. s� n�f lar da ise ge çi ci ola rak or ta -
okul e�i ti mi ne de vam edi le cek. 

Oku lun ken di le ri ne so rul ma dan da yat -
ma c� bir �e kil de de �i� ti ril me si ne kar �� ç� kan
Ac� ba dem ma hal le hal k� da  okul la r�n aç�l d� -
�� gün olan 16 Ey lül pa zar te si sa ba h� sa at
08:30dan iti ba ren tek rar dan pan kart ve dö -
viz le riy le oku lun imam ha tip ol ma s� n� pro -
tes to et ti ler. Ac� ba dem Da ya n�� ma s� ad� na
ya p� lan aç�k la ma da bu gü ne de �in bir çok ba -

�a r� l� ö� ren ci ye ti� ti ren ve ta ri hi bi na ya p� s�
ile Ac� ba dem’in, Ha san pa �a’n�n, Yel de �ir -
me ni'nin sim ge si ha li ne ge len Öz de mi ro� lu
Or ta oku lu’nun dö nü �ü mü ne kar �� kit le sel
ey lem ler ya p�l d� ��, 10 bi ni a� k�n im za top-
 lan d� �� an�m sa t� la rak, Ka d� köy �l çe Mil li
E�i itm Mü dür lü �ü’ne tes lim edi len bu im -
za la r�n ve ya sal srü re cin ta kip çi si olu na ca ��
be lir til di. Aç�k la ma da,  “Biz ler bu ma hal le -
de ya �a yan, ço cuk la r� n� bu ra da oku tan, bu ra -
da ö� ret men lik ya pan, bu okul dan me zun
ol mu�, bu okul da ço cuk la r� n� to run la r� n�
okut mu� ve bun dan son ra da okut mak is te -
yen in san lar ola rak 100 y�l d�r Ac� ba dem,
Ha san pa �a ve Yel de �ir me ni ma hal le le ri ne
hiz met ve ren oku lu mu zun imam ha tip oku-

 lu na dö nü� tü rül me si ne kar �� y�z. Bun dan
son ra da oku lu mu zu ge ri ala na dek mü ca de -
le mi zi sür dü re ce �iz” de nil di.

� ÖZ DE M� RO� LU’NDA NE LER
OLA CAK?

Ac� ba dem Da ya n�� ma s�’n�n ön gö rü le ri -
ne gö re oku lun imam ha tip ol ma s�y la �u so -
run lar ya �a na cak;
� 2013-2014 e�i tim-ö� re tim y� l�n da ay n�
ça t� al t�n da hem imam ha tip e�i ti mi, hem
nor mal e�i tim hem de  ana oku lu ve ri le cek,
böy le lik le ve li ler ve ö� ren ci ler ara s�n da bü -
yük so run lar ya �a na cak t�r. 
� Bu e�i tim ö� re tim y� l�n da nor mal e�i ti -
mi ne Öz de mi ro� lu'nda de vam eden yüz ler ce
ö� ren ci (6. ve 7. s� n�f lar) önü müz de ki dö nem

çev re de ki di �er okul la ra kay d� r� la cak t�r. 
� Ha li ha z�r da s� n�f mev cut la r� 30-35 olan
di �er okul lar da bu mev cut 50-60 ö� ren ci ye
ula �a cak t�r. Ka la ba l�k s� n�f lar da s� n�f ö� ret -
men le ri nin e�i tim ve rim li li �i dü �e cek ço -
cuk la r� m� z�n ö� ren me h�z la r� et ki le ne cek tir.
So nuç ta ken di le riy le ye te rin ce il gi le ni le me -
yen  ö� ren ci le ri miz ya ��t la r�n dan ge ri ka la -
cak t�r. 
� Okul la r�n ni te li �i nin dü �ü rül me si ile ço -
cuk la r� m�z özel ders le re, ders ha ne le re ve so -
nuç ta gi de rek pi ya sa la �an özel okul la ra
mah kűm edi le cek tir. Böy le lik le e�i ti min ti -
ca ri le� ti ril me si ne dö nük ad�m lar h�z lan d� r�l -
ken, yok sul la r�n ço cuk la r� n�n iyi bir e�i tim
al ma �an s� da ha da aza la cak t�r.

� KA DI KÖY’ÜN �MAM HA T�P
SO RU NU MEC L�S’TE

Ko nu yu Mec lis gün de mi ne ta �� yan CHP
�s tan bul Mil let ve ki li Ka dir Gök men Ö�üt,
Mil li E�i tim Ba ka n� Na bi Av c�’ya �u so ru la -
r� sor du;
� Ka d� köy �l çe s� n�r la r�n da imam ha tip oku-
 lu na dö nü� tü rül mü� kaç okul bu lun mak ta -
d�r?
� Öz de mi ro� lu Or ta oku lu'nun imam ha tip
oku lu na dö nü� tü rül me si nin ge rek çe si ne dir? 
� Ö� ren ci ve li le ri ço cuk la r� n� Öz de mi ro� lu
Or ta oku lu'nun dö nü �ü me kar �� ol duk la r� n�
top la d�k la r� 10 bin'i a� k�n im zay la da di le ge-
 tir mi� ler dir. Ve li le rin iti ra z� na ra� men dö nü -
�üm de �s rar edi le cek mi dir?

�s tan bul’da ye ni e�i tim ve ö� re tim y� l�n da
yak la ��k 2 milyon 636 bin 529 ö� ren ci ve
100 bine ya k�n ö� ret men ders ba �� yap t�.

Uzun ta til sü re cin de e�i tim bi na la r� da ye ni
e�i tim ve ö� re tim y� l� na h�z l� bir �e kil de ha z�r -
lan d�. 

Ka d� köy Be le di ye si de bu y�l Ka d� köy’de -
ki okul la r�n ye ni e�i tim ve ö� re tim y� l� na ek-
 sik le ri gi de ril mi� ola rak ba� la ma s� için yap t� ��
ça l�� ma la r� ta mam la y�p, okul la r� ha z�r ha le ge-
 tir di. Ka d� köy’de bo ya, ba k�m, ona r�m, çev re
dü zen le me le ri ve as falt la ma ça l�� ma la r� ya p� -
lan okul lar da �un lar: 

Göz te pe Se mi ha �a kir Ço cuk Yu va s�,
Mus ta fa Saf fet Ana do lu Li se si, Ka d� köy Su -
adi ye Ha c� Mus ta fa Tar man Ana do lu Li se si,
Su adi ye Mus ta fa Mih ri ban Boy san �l kö� re tim
Oku lu, Eren köy Zih ni pa �a Halk E�i ti mi mü� -
te mi lat bi na s�, Me lih �s fen di yar �l kö� re tim
Oku lu, Göz te pe Dos tel ler ��it me En gel li ler
�l kö� re tim Oku lu, �s tan bul Av ni Ak yol Ana -
do lu Gü zel Sa nat lar ve Spor Li se si, Ne ri man
�r fan Ak ça Mes le ki E�i tim Mer ke zi, �h san
Sun gu �l kö� re tim Oku lu, �n ta� �mam Ha tip Li -
se si, �öh ret Kur �u no� lu �l kö� re tim Oku lu, �l-
 ha mi Er tem Or ta oku lu, �k ba li ye �l kö� re tim

Oku lu, Ka d� köy 29 Ekim �l ko ku lu, Ka d� köy
60. Y�l Ana do lu Or ta oku lu, Mus ta fa Ay k�n
�l ko ku lu, Ka d� köy 50. Y�l Tah ran Ana do lu Li -
se si, Göz te pe Ha lil Türk kan �l kö� re tim Oku -
lu, Ke mal Ata türk Ana do lu Li se si, Ka d� köy
K�z Tek nik ve Mes lek Li se si, Ka d� köy Hü se -
yin Ayaz Or ta oku lu, Ka d� köy 30 A �us tos �l -
ko ku lu, Ka d� köy Fe ner bah çe Ana do lu Li se si,
Ka d� köy Ana do lu Li se si, Ka d� köy Halk E�i -
tim Mer ke zi ve Ak �am Sa nat Oku lu, Meh met
Ka ra man c� �l kö� re tim Oku lu, Zih ni Pa �a �l -
kö� re tim Oku lu, Dr. Sa it Dar ga �l kö� re tim
Oku lu, Ye �il ba har �l kö� re tim Oku lu, Mü nev -
ver �e fik Fel gar �l kö� re tim Oku lu, Fe ri dun Tü -

mer 50. Y�l �l kö� re tim Oku lu, 60. Y�l �l ko ku -
lu, Züh tü pa �a �l kö� re tim Oku lu.

�l Özel �da re si de met ro po le ye ni e�i tim ve
ö� re tim y� l�n da 24 ye ni okul ka zan d�r d�. 18
il kö� re tim oku lu, 3 li se, 3 ana oku lun da ilk de -
fa e�i tim ve ö� re tim ve ril me ye ba� lan d�. 37
oku lun ek sik le ri gi de ri ldi, okul la ra 12 mil yon
623 bin li ra l�k do na t�m mal ze me si da �� t�l d�.

� RES M� KU RUM LAR FARK LI 
YER LER DE

Di �er ta raf tan 679. sa y� m�z da gün de me
ge tir di �i miz ha ber ile il gi li “Hü kü met Ko na ��
m� li se mi?” so ru su da ce vap bul du. Ka d� -
köy’de hü kü met ko na �� ya p�l ma s� için dü �ü -

nü len ala na Ka d� köy Ana do lu Er kek �mam Ha -
tip Li se si ya p�l d�. Tüm res mi ku rum la r�n bün -
ye sin de bu lun du �u bir hü kü met ko na �� na
ka vu �a ma yan Ka d� köy’de va tan da� lar es ki den
ol du �u gi bi kay ma kam l�k la ve e�i tim ile il gi li
i� lem le ri için Ba ha ri ye’ye, ver gi i� lem le ri için
Ha li ta �a Cad de si üze rin de ki ver gi da ire si ne,
nü fus i� lem le ri için Os ma na �a Ma hal le si’nde
hiz met ve ren Nü fus Mü dür lü �ü’ne, ta pu i� lem-
 le ri için ise Ka d� köy s� n�r la r� n� da a��p, kom �u
il çe Ata �e hir’e git me ye de vam edi yor lar.
Kad�köylülerin tüm i�lerini ayn� binada
tamamlayabilece�i hükümet kona�� beklentisi
de sürüyor. 
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Altıyol Bahariye Süleyman
Paşa Sokak-No: 21 KADIKÖY

REZERVASYON.0216 550 40 41

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

TÜM MÜ�TER�LER�M�Z�N
H�ZMET�NDEY�Z…

MEHMET EKİCİ
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Hükümet Konağı yapılacak mı?

AHSEN 
BÖREK & EV ÜRÜNLERİ

Börek, Po�aça, Kurabiye, Ya� Pasta
Çe�itleri, Kekler, So�uk ve �erbetli Tatl�lar,
Salatalar, Zeytinya�l�lar, Mercimek Köfte,

�çli Köfte, Çi� Köfte ve Ev Mant�s�

Not: Özel günleriniz ve toplantılarınız için
sipari� alınır. Do�um günleriniz için özel ya�

pasta yapılır. 

Adres: Ali Nihat Tarlan Cad. Pembe Kö�k
Apt.No:48 Bostancı/�stanbul

Tel: (0216) 380 49 50

Ev ve �� Yerlerine ücretsiz servis yapılır.

Özdemiro�lu
Ortaokulu’nun
imam hatibe

döndürülmesini
istemeyen velilerin
eylemleri sürerken,
okula imam hatip

tabelası asıldı
bile… Yeni e�itim

ö�retim yılının
ba�ladı�ı 16 Eylül

günü okulun
önünde biraya

gelen ö�renci, veli,
esnaf ve mahalleli
de okullarına sahip

çıkmak için yine
eylem yaptı. 

Özdemiroğlu’na iMAM
HATiP tabelası asıldı

Kadıköy
Belediyesi’nin

katkılarıyla kentte
birçok okul, yeni
e�itim ve ö�retim

yılına eksikleri
giderilmi� olarak

ba�ladı. Di�er
taraftan ‘Hükümet
Kona�ı mı lise mi?’

sorusu da cevap
buldu. Kadıköy’de
hükümet kona�ı

yapılması için
dü�ünülen yeni Salı
Pazarı’nın çevreyolu

tarafındaki alana
Kadıköy Anadolu
Erkek �mam Hatip

Lisesi yapıldı. 
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● Sümeyye YAMAN

Ka d� köy Fe ner bah çe’de bu lu nan Nu -
ret tin Tek san Or ta oku lu’nun 2013-
2014 e�i tim ö� re tim y� l� aç� l��

tö re ni, 16 Ey lül Pa zar te si gü nü ger çek le� ti.
Tö ren e, Ka d� köy Kay ma ka m� Bi rol Ku ru -
bal, Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü dü rü Fer-
 �at Ayar, Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk, ö�renciler, e�itimciler ve veliler
kat�ld�. Say g� du ru �u ve �s tik lal Mar �� ile
ba� la yan tö ren de ilk ko nu� ma y� yapan okul
mü dü rü Mu rat Ay kul, ö� ren ci le re ba �a r� lar
di le di.

� ‘Ö� RET MEN EK S� �� M�Z YOK’
Bu se ne e�i tim  ha z�r l� ��n da Ka d� köy il -

çe sin de ö� ret men ek si �i nin bu lun ma d� �� n�
di le ge ti ren Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü -
dü rü Fer �at Ayar ise “Bu gün ül ke miz de
yak la ��k 700 bin ö� ret men ve 18 mil yon ö� -
ren ci ders ba �� ya p� yor. Bu ra kam il çe miz de
75 bin ö� ren ci ve yak la ��k 6 bin  ö� ret men -
le sür dü rü le cek. Ra por lu, izin li ve ma ze re -
tin den do la y� �u an da gö re vin de ol ma yan
ö� ret men le ri miz var sa da on la r�n yer le ri ne
gö rev len dir me ler ya p� yo ruz. Bu ba� lam da
ö� ren ci le ri mi zin  en iyi �e kil de ye ti� ti ril me -
si, ya r�n la ra en iyi �e kil de ha z�r lan ma s� için
eli miz den ge len her �e yi ya pa ca �� m�z ko nu -
sun da ku� ku nuz ol ma s�n” de di.

� ‘�K� ÇO CU �UM DA NU RET T�N
TEK SAN �L KO KU LU ME ZU NU’
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz -

türk de ö� ren ci le re hi ta ben yap t� �� ko nu� -
ma da, iki ço cu �u nun me zun ol du �u
Nu ret tin Tek san Oku lu’nun ai lesin de önem -
li bir yer tut tu �u nu vur gu la ya rak, “Bü tün
ka mu ku rum la r�, si vil top lum ör güt le ri ve

ai le niz ya ni  her kes si zin da ha iyi ye ti� me -
niz için ça ba har c� yor” di ye ko nu� tu. 

Ço cuk la r�n çok �ans l� ol duk la r� n� ha t�r -
la tan Öz türk, �öy le de vam et ti:

“Siz ler �s tan bul gi bi Tür ki ye’nin en gü -
zel ili ve yi ne o ilin en gü zel il çe sin de en gü -
zel okul la r�n dan bi ri ne gel mi� si niz.
Ana do lu’da ve di �er yer ler de bu ola na �� bu-
 la ma yan bir tek ayak ka b� da hi aya �� na ala-
 ma yan ve s�r t�n da çan ta s� ol ma yan bin ler ce
kar de �i ni zi dü �ü nün. Az ön ce bak t�m he pi -
ni zin aya ��n da spor ayak ka b�, gi yi mi niz ra -
hat bu gü zel bir �ey. Ama on la r� giy di �i niz
za man bu ayak ka b� la r� bu la ma yan kar de� -
le ri ni zi de dü �ün meli ve için de bu lun du �u -
nuz ola nak la r� de �er len dir me li si niz” de di ve
�l çe Mil li E�i tim ile Va li lik ten is te �i ni di le
ge tir di: 

“Ka la m�� �e hit Mu rat Öz yal ç�n �l ko ku -
lu’nun in �a at� çok uzun sür dü. Ar t�k güç len -
dir me de �il, te mel den y� k� l�p tek rar
ya p�l ma s� ge re kir. Bi zim de bir kat k� m�z
ola cak sa  ha z� r�z. Ye ter ki ço cuk la r� m�z gü -
ven li yer ler de ol sun.”

Son ola rak söz alan Ka d� köy Kay ma ka -
m� Bi rol Ku ru bal ye ni e�i tim y� l� için ba �a -
r� di lek le ri ni su na rak, “Siz ler ta til ya par ken
biz ler ya z�n çok ça l�� t�k. Okul la r� siz le rin
hiz me ti ne sun mak için gay ret gös te ri yo ruz.
Yor gun lu �u mu zu siz le rin gü ler yü zü nü bu-
 ra da gö re rek at� yo ruz. Siz ler den bek len ti -
miz; önü nüz de ki ko ca man se kiz ay� iyi bir
�e kil de de �er len di re rek ö� ret men le ri ni zin
reh ber li �in de ve ai le le ri ni zin kat k� la r�y la iyi
bir e�i tim y� l� ge çir me niz”  de di.

Ö� ren ci le rin oku du �u �i ir ler e� li �in de
tö ren so na er di.
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GÜNÜB�RL�K TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR
� 28-29 EYLÜL CMT-PAZAR BOZCADA TURU 
� 12-13 EK�M CMT-PAZAR ESK��EH�R-ODUNPAZARI

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

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

TURLARIMIZA
KAYIT �Ç�N

ACELE ED�N�Z !!!
� Erken kayıt ve
yeni üyelik sistemi

avantajlarını
sorunuz.

� 22 EYLÜL PAZAR ÇATALCA-�NCE��Z-YALIKÖY (POD�MA)
� 05 EK�M CUMARTES� TAR�H� �ZN�K 
� 06 EK�M PAZAR BOLU YED�GÖLLER
� 13 EK�M PAZAR ZEYREK-FENER-BALAT(KAR�YE MÜZES� DAH�L)
� 31 EK�M PER�EMBE KUMYAKA-MUDANYA-TR�LYE

YAZ MEVS�M�
B�TMEDEN…

‘’KURBAN BAYRAMINDA ÇOK ÖZEL TURLARIMIZ
� 15-19 EK�M KASTAMONU - KÜRE DA�LARI - �NEBOLU - ABANA-AYANCIK -
S�NOP 3 GECE KONAKLAMALI 
� 15-18 EK�M ÇORUM - AMASYA - HATTU�A� - YAZILIKAYA ALACAHÖYÜK -
TOKAT 2 GECE KONAKLAMALI (GALATYA TURU )

Ni�de e�raf�ndan Gülay, Tülay,
Gürcan, Nuray’�n sevgili annesi 

Merhum Enver
�enba�’�n e�i
Nuriye �enba�

12.09.2013
tarihinde vefat

etmi�tir.
Bu ac�l�

günümüzde
bizleri yaln�z

b�rakmayan, ac�m�z� payla�an
tüm e� dost ve arkada�lara

te�ekkürü bir borç biliriz. 

VEFAT ve TEŞEKKÜR

(AİLESİ)

Nurettin Teksan Ortaokulu’nda düzenlenen 2013-2014 E�itim
ve Ö�retim Yılı açılı� töreni, Kadıköy  �lçe Milli E�itim Müdürü,

Belediye Ba�kanı ve  Kaymakamın katılımıyla gerçekle�ti. 

Kadıköy’de eğitim yılı başladı

TOPLUMSAL KADIN HAREKET�

DERNE�� (TOKHADER ) KADIKÖY

�UBES�N DE PEND�K BÖLGE

HASTANES� DESTE�� �LE 

23 EYLÜL 12013 PAZARTES� 

SAAT 11.00 - 17.00 ARASI 

HALKA AÇIK ÜCRETS�Z KEM�K

ÖLÇÜMÜ YAPILACAKTIR SEMT

SAK�NLER�M�ZE DUYRULUR

ADRES: HÜSEY�NAYANO�LU SOKAK KONUTA� 
D BLOKLARI NO: 4 / F KOZYATA�I / KADIKÖY

�LET���M: 
0 216 380 62 05 / 0506 689 82 67
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● Sem ra ÇE LE B� / Gök çe 
UY GUN/ Sü mey ye YA MAN 

Ha tay’da ki gös te ri ler de ya �a m� n� yi ti -
ren Ah met Ata kan için 10 Ey lül ge -
ce si Ka d� köy’de ya p� lan ey le me po li -

sin sert mü da ha le si, olay la r�n bü yü ye rek de -
vam et me si ne ne den ol du.  11 Ey lül sa bah
sa at le ri ne ka dar Ba ha ri ye ba� ta ol mak üze re
Mo da ve Yel de �ir me ni’nde sü ren olay lar,
son ra ki gün ler de de de vam et ti. 

11 Ey lül ak �a m� Bo �a’da top la na rak hem
ön ce ki ge ce po li sin Ka d� köy’de ki mü da ha le -
si ni pro tes to et mek hem de ada let ta le bi ni dil -
len dir mek üze re Sö �üt lü çe� me AKP il çe bi na -
s� na yü rü mek is te yen genç le re TO MA ve Ak -
rep ler den bi ber gaz l� ve taz yik li suy la mü da -
ha le ol du. Mü da ha le nin ar d�n dan Ba ha ri -
ye’nin ne re dey se tüm ara so kak la r�n da ba ri -
kat lar ku rul du, çe vik kuv ve tin mü da ha le si sa -
ba ha ka dar sür dü. Plas tik mer mi ve gaz fi �e -
�iy le ya ra la nan lar ol du. As t�m has ta la r� ve
ya� l� lar yo �un gaz ne de niy le zor an lar ya �a d�.
Ya ra l� la r�n Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya Ope -
ra s�’na s� ��n ma s�y la bi na re vi re dön dü. Gö -
nül lü dok tor lar Ope ra bi na s� na ge le rek ya ra l� -
la ra ilk mü da ha le yi yap t� lar. Bir sü re son ra çe -
vik kuv vet po li si Sü rey ya Ope ra s�’na gi re rek
ora da bu lu nan la r� gö zal t� na al d�. Ka d� köy Nâ -
z�m Hik met Kül tür Mer ke zi’nde de re vir ku -

rul du. Po lis bu ra ya da gir mek is te di an cak içe -
ri de ki le rin po li se izin ver me me si ve avu kat la -
r�n gel me siy le ge ri çe kil di. Ka d� köy CHP �l çe
Bi na s� da ka p� la r� n� ya ra l� ve zor du rum da ki -
le re aç t�. Çok sa y� da ki �i gö zal t� na al� n�p sa -
bah sa at le ri ne ka dar bek le til dik ten son ra ser -
best b� ra k�l d�. Ey lem ler 12 Ey lül 1980 as ke ri
dar be si nin y�l dö nü mün de de de vam et ti. Po lis
bu se fer Al t� yol’da gru bun yü rü me si ne f�r sat
ver me den mü da ha le et ti. Ey lem ler Ba ha ri ye
ve Mo da’n�n ara so kak la r�n da uzun sa at ler
sür dü. Ev le rin de otu ran lar po li sin sert mü da -
ha le si ni ten ce re ve ta va ça la rak pro tes to et ti,
ev le rin de ki ba ret, mas ke ve de niz göz lük le ri ni
gaz dan ka çan la ra at t�. Ba z� so kak lar da “Po lis
ma hal lem den ç�k” slo gan la r� at�l d�. 

� FES T� VAL SON RA SI SAL DI RI
Po lis, izin li bir et kin lik ol ma s� na ra� men 15

Ey lül Pa zar gü nü ya p� lan “Ada let ve Öz gür lük
için Ey lül’de Gel” fes ti va li son ra s� da �� lan ka -
t� l�m c� la ra da a��r müdahalede bulundu. Ön ce -
ki ge ce ler de ol du �u gi bi Ba hari ye ve Mo da so -
kak la r� n� ga za bo �an po lis, ga ze te ci le rin de gö -
rev le ri ni yap ma la r� n� en gel le di.

� “KA DI KÖY OLAY LA RA 
SÜ RÜK LEN MEK �S TE N� YOR”

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk
de ko nuy la il gi li so ru la r� m� z� �öy le ya n�t la d�: 

“Ta bi bir ola y� de mok ra tik ola rak pro tes to
et mek her ke sin en ta bii hak k�. Ama bir ölü mün
üzün tü sü nü du yar ken bu ta raf ta ye ni ya ra lan -
ma la r�n ölüm le rin ol ma ma s� ge re kir. Ge rek ey -
lem ci ler ge rek po li sin mu hak kak �e kil de ken di -
si ni göz den ge çir me si ge re ki yor. Ka d� köy bu -
gü ne ka dar de mok ra tik ey lem le rin ser gi len di �i
bir plat form. Hiç bir za man da bir olay ol ma d�.
An cak son sü reç te Ka d� köy ade ta olay la r�n içi -
ne sü rük len di. Ka d� köy lü le rin bü yük bir k�s m�
bu ça t�� ma or ta m�n dan ve kul la n� lan güç ora n�
faz la ol du �u için son de re ce mut suz. Bu kez in -
san lar dev le te olan gü ve nin de de sar s�n t� ya �a -
ma ya ba� l� yor. Her kes de mok ra tik hak k� n� de -
mok ra tik ku ral lar için de kul la na cak. Bir ba� ka -
s� n�n hak la r� na za rar ver me ye cek, yak ma ya cak,
y�k ma ya cak. Po lis de ge rek siz ye re �id det kul -
lan ma ya cak, kes me ye cek, döv me ye cek, ya ra -
la ma ya cak. Öl dür me la f� n� hiç a� z� ma bi le al -
mak is te mi yo rum. Ka d� köy’de olan olay lar da
cid di bir ya ra lan ma ve ölüm ha di se si ol ma ma s�
bi zim için mut lu luk ve ri ci. K� r� lan dö kü le ni ye -
ri ne ko ya r�z, prob lem de �il. �s tan bul Va li si Hü -
se yin Av ni Mut lu ve ey lem de bu lu nan genç ler -
le sü rek li ile ti �im ha lin de yiz, ara da ka ta li zör
gö re vi yap ma ya ça l� �� yo ruz.” 

� KA DI KÖY LÜ LER: 
‘’PO L�S ��D DE T� N� �S TE M� YO RUZ’’

Ca fe ra �a, Os ma na �a,  Yelde �ir me ni ve
Ac� ba dem Ma hal le Mec lis le ri de 15 Ey lül Cu -
mar te si gü nü Bo �a’da bir ara ya ge le rek bir ba -
s� aç�k la ma s� yap t�. Aç�k la ma da, ‘’Ka d� köy'de
biz park la r�n da ve mey dan la r�n da hep bir ara -
day d�k, hiç bir gü ven lik so ru nu ya �a ma d�k. 

10 Ey lül’de an s� z�n sem te po lis ler gel di.
San ki al t� ca n� on lar al ma m�� lar, o ka dar ya ra y�
on lar aç ma m�� lar gi bi. �id de ti ki min kul lan d� ��
he pi mi zin ma lu muy ken, bar bar olan biz mi �iz
gi bi. K� sa ca, Po lis gel di bi zim can, mal gü ven -
li �i miz ve hu zu ru muz kal ma d�! He pi miz bu
semt te, �e hir de ve dün ya da ay n� ge mi ye bi ni -
yo ruz ve o ge mi, bü tün sal d� r� n� za, �id de ti ni ze
ve öf ke ni ze ra� men bat ma ya cak. Ka d� köy’e,
sa hip ç�k ma ya de vam ede ce �iz. Va tan da� ola -
rak, so kak lar da ol ma ya ve de mok ra tik hak la r� -
m� za sa hip ç�k ma ya de vam ede ce �iz’’de nil di.

4 20 - 26 EYLÜL 2013 HABER

Ankara’ya Kadıköy soruları
CHP �stanbul Milletvekili Umut

Oran, 
11 Eylül 20132 gecesi Kadıköy’de

ya�anan polis �iddetini, �çi�leri
Bakanı Güler’in yanıtlaması
istemiyle soru önergesine

dönü�türdü. Oran’ın, �çi�leri
Bakanı’na yöneltti�i sorular �öyle:

� Emniyet görevlilerinin
vatanda�ın 

evine ta� atması herhangi bir
hukuki dayana�a sahip midir?

� Hukuka aykırı bu hareket
yüzünden ilgili memurlar hakkında

herhangi bir adli veya idari
soru�turma ba�latılmı� mıdır,

sonucu ne olmu�tur?

� Evine ta� atılan vatanda�ların
maddi 

ve manevi zararlarını kar�ılamak
için Bakanlı�ınız tarafından atılan

adımlar nelerdir?
� Gözya�artıcı gaz, cop ve daha

birçok teknik ekipmanla
desteklenen polislerin müdahale
araçları arasında ta� bulunmakta
mıdır? Emniyet mensuplarına ta�

atma e�itimi verilmekte midir?
Ta�lı sopalı polis görüntüsünün
Emniyet Te�kilatının toplumsal

saygınlı�ına verdi�i zararları
önlemek için bakanlı�ınıza ba�lı
birimler tarafından hangi adımlar

atılmı�tır?

Kadıköy’de çatışmalı geceler yaşandıKadıköy’de çatışmalı geceler yaşandıKadıköy’de çatışmalı geceler yaşandıKadıköy’de çatışmalı geceler yaşandıKadıköy’de çatışmalı geceler yaşandıKadıköy’de çatışmalı geceler yaşandı

Ahmet Atakan’ın öldürülmesini protesto etmek amacıyla Kadıköy’de eylem yapanlara
polisin müdahalesiyle ba�layan olaylar haftaiçinde de devam etti. Kadıköy Belediye

Ba�kanı Öztürk, sorumluları insan haklarına saygılı davranmaya davet etti. 

Kadıköy’de çatışmalı geceler yaşandı
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Ka d� köy Be le di ye Ba� kan l� �� -
na aday l�k ba� vu ru su ya pan
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�

Se la mi Öz türk, ye rel se çim ler de
Ka d� köy’ü tek rar fark l�
oran la ala cak la r� n�,
an cak bu ba �a r� ile
ye tin me yip Ka d� -
köy’ün ba �a r� s� -
n�  tüm �s tan -
bul’a ya ya cak la -
r� n� söy le di. 

2014 y� l�
Mart ay�n da ya p� -
la cak ye rel se çim ler
ön ce si ye ni den aday l�k
ba� vu ru sun da bu lu nan Se la -
mi Öz türk, Fe ner bah çe Fa ruk Il gaz
Te sis le rin de ver di �i kok teyl de bir -
lik ve be ra ber lik vur gu su yap t�.
Yak la ��k iki bin da vet li nin ka t�l d� ��
kok teyl de Ba� kan Se la mi Öz türk,
ko nuk la r� n� ka p� da e�i Sev gi Öz -
türk, k� z� Si nem ve o� lu Cem Öz -
türk ile kar �� la d�. CHP Ka d� köy �l çe
Ba� ka n� Ne ca ti Ek �i ve yö ne ti mi,
Be le di ye mec lis üye le ri, muh tar lar
ve STK’la r�n ya n� s� ra par ti üye le ri
ve va tan da� la r�n yo �un ka t� l�m gös -
ter di �i kok teyl de sa nat ç� Su nay
Ak�n, Ha lit Ak ça te pe, Tun cay Özi -
nel ve es ki mil let ve ki li Al gan Ha ca -
lo� lu da da ve te ka t� la rak Ba� kan
Öz türk’e des tek ver di ler. 

Et kin lik, Ka d� köy Be le di ye si ve
Ka d� köy’ün geç mi� ten gü nü mü ze
yap t� �� ça� da� l�k yol cu lu �u nu ve
be le di ye nin özel lik le sos yal pro je -
le ri ni an lat t� �� k� sa bir film gös te ri -
mi ile ba� la d�. Da ha son ra kür sü ye

ge len Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Av. Se la mi Öz türk, gen cin den ya� -
l� s� na, ö� ren ci sin den ça l� �a n� na, es -

na f� na, ka d� n�n dan er ke �i ne, en -
gel li yurt ta �� na va ra na

ka dar Ka d� köy’de
ya �a yan her ke se

yö ne lik pro je -
ler üret tik le ri -
ni ve bun la r�
y�l lar d�r ba �a -
r�y la uy gu la -

d�k la r� n� söy -
le di. Se la mi

Öz türk’ün ko nu� -
ma s� s� ra s�n da en gel -

li ler için i�a ret di li çe vi ri si
ya p�l d�.

� “CHP’N�N VE KU RU MU -
MUN ÖNÜ NE H�Ç B�R ZA MAN

GEÇ ME D�M”
Si ya se te li se yi bi ti rir  bi tir mez

45 y�l ön ce CHP’ye üye ola rak gir -
di �i ni ve ilk gün kü he ye can la ça l�� -
ma la r� na de vam et ti �i ni be lir ten
Öz türk, CHP’de ve ba� kan l� �� n� yü -
rüt tü �ü Ka d� köy Be le di ye si’nde
hiç bir za man ön pla na ç�k ma en di -
�e si ta �� ma d� �� n�, di �er be le di ye
ba� kan la r� gi bi bil bord lar da ve bro -
�ür ler de fo to� raf la r�y la yer al ma d� -
�� n�, hiz me ti ön pla na ç� kar d� �� n�
vur gu la d�.

� “SA DE CE KA DI KÖY
YET MEZ, �S TAN BUL’U DA

ALA CA �IZ”
Yak la �an se çim ler ön ce si bir lik

ve be ra ber lik le olu �a cak si ner jiy le
ba �ar� l� olu na bi le ce �i me saj la r� ve -
ren Öz türk, “CHP ola rak Ka d� köy

Be le di ye Ba� kan l� ��’n� ala ca ��z.
Ama bu bi zi tat min et mez, 45 mec -
lis üye si nin ta ma m� n�n CHP’li ol -
ma s� la z�m. O da yet mez, �s tan bul’u
ala ca ��z.  Ge nel ik ti da ra gi den yo lu
Ka d� köy’den aça ca ��z. �im di bir bi -
ri mi ze inan ma, kol ko la gir me gü -
nü dür” de di.

Ko nu� ma s� n�n son la r�n da sö zü
Tak sim ve Ka d� köy’de ki olay la ra
ge ti ren Ba� kan Öz türk, Ka d� köy
hal k� n�n Cum hu ri yet de �er le ri ne ve
de mok ra si ye olan du yar l� l� �� n�n her
za man bi rin ci s� ra da ol du �u nu,  Ka -
d� köy’de ya �a nan olay lar da Ka d� -
köy lü le rin tep ki le ri ni, k� r�p dök me -
den de mok ra si ve öz gür lük ler çer -
çe ve sin de ifa de et ti �i ni vur gu la d�.
En son pro tes to lar da de mok -
ra tik tep ki le ri ni gös te -
ren gös te ri ci le rin
gaz dan et ki len di -
�i ni, ken tin be -
le di ye ba� ka n�
ola rak kim se -
nin za rar gör -
me me si için
gaz dan et ki le -
nen va tan da� -
la ra ba� ta Sü -
rey ya Ope ra s� ol -
mak üze re be le di ye
bi rim le ri nin ka p� la r� n�

aç t� �� n� be lir ten Öz türk, bu ne den le
ba z� ke sim ler ta ra f�n dan ele� ti ril di -
�i ni ha t�r la ta rak �öy le ko nu� tu:

“Bu bir in san l�k gö re vi dir. Gaz -
dan et ki le nen in san la r� m� za ta bi ki
ka p� la r� m� z� aç t�k. Bun dan son ra da
aç ma ya de vam ede ce �iz. Evi min,
oda m�n ka p� la r� n� da aça r�m. Ay r� ca
gaz dan et ki le nen so kak hay van la r�
için de Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke -
zi mi zi aç t�k. Ve te ri ner he kim le ri mi -
zi gö rev len dir dik.”

Ko nu� ma s� s�k s�k al k�� lar la ke -
si len Öz türk’ü, e�i Sev gi Öz türk,
o� lu Cem ve k� z� Si nem Öz türk de
yal n�z b� rak ma d�. Kür sü de ki ko nu� -
ma s� n� ta mam la yan Öz türk, e�i ve
ço cuk la r� n� da ya n� na ala rak ga ze te -

ci le re poz ver di. Duy gu lan d� ��
göz ler den kaç ma yan Ba� -

kan Öz türk uzun sü re
sa lon da ka la rak

ken di siy le fo to� -
raf çek tir mek is -
te yen le ri k�r ma -
d�. Da vet li le rin,
çev re sin de ade ta
sev gi yu ma ��

olu� tur du �u Öz -
türk, Ka d� köy’de

se çim le ri CHP’nin
çok fark l� oran ile ka -

za na ca �� n� vur gu la d�. 

● Gök çe UY GUN

Tay ya re ci Ve ci hi Hür ku�
Mü ze si Der ne �i
( T V H M D ) ,

27 Ey lül’ün ‘’Ha -
va c� l�k Gü nü’’
ol ma s� n� is ti -
yor. Der nek
Ba� ka n� Ba ha -
d�r Gü rer, ilk si -
vil Türk uça ��
VE C� H� XIV’in,
Ve ci hi Hür ku� ta ra -
f�n dan imal edi le rek 27
Ey lül 1930 ta ri hin de ilk uçu �u nu
Ka d� köy’de yap t� �� n� an�m sa ta rak,
“VE C� H� XIV, pro je si, ima li, eme -
�i ve mal ze me le ri ile ilk si vil Türk
uça �� d�r. Bu ne den le Türk ve dün ya
se ma la r�n da uçan bu ilk si vil uça �� -
m� z�n ilk uçu� gü nü bir dev rin aç� l� -
�� d�r. Gu rur ve se vinç, ide al ve ba -
�a r� la r�n dö nüm nok ta s� d�r. Ye ni bir
ba� lan g�ç t�r. Bu ba� lan g�ç, gü nü -
mü ze ve ge le ce �e ���k ve ümit ver -

me li dir. De �e ri bi lin me li an la ��l ma -
l� ve kay nak al� na rak ge li� ti ril me li -
dir. 27 Ey lül, Tür ki ye Si vil Ha va c� -

l�k Gü nü ol ma l� d�r. 27 Ey lül,
Türk Ha va c� l�k Bay ra m�

ol ma l� d�r” de di.
TVHMD’nin bu
amaç la 27 Ey lül Cu -
ma gü nü sa at
15.00’te K� z�l top -
rak’ta ki Ve ci hi Hür -

ku� An� t� önün de bir
et kin lik dü -

zen le ye ce �i ni
aç�k la yan Dernek

Ba�kan� Gü rer, “Tay ya -
re ci Ve ci hi Hür ku� Mü -
ze si Der ne �i (TVHMD)
bu et kin lik le 2013 y� l�n -
dan iti ba ren her 27 Ey -
lül gü nü nün Tür ki ye Si -
vil Ha va c� l�k Gü nü ve
Türk Ha va c� l�k Bay ra -
m� ola rak kut lan ma s� n�,
bu plat for ma ka t� la cak
pay da� lar la dü zen le me -

yi, kut la ma y� ka rar la� t�r m�� t�r.�lk
si vil Türk uça �� VE C� H� XIV'ün ilk
uçu �u nun 83. y�l dö nü mün de, 27
Ey lül gü nü nün Tür ki ye Si vil Ha va -
c� l�k Gü nü ve Türk Ha va c� l�k Bay -
ra m� ola rak ka bu lü ve kut lan ma s�
için tüm ha va c� la r�, özel ve ka mu
ku rum, ku ru lu� la r�, ha va c� l�k ku -
lüp le ri ni �ir ket le ri, üni ver si te ve
plat form la r� bu ide ali pay la� ma ya,
pay da� ol ma ya da vet edi yo ruz” di -
ye ko nu� tu.
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ANADOLU HAYAT EMEKL�L�K
ANON�M ��RKET�NDEN

�irketimizin �STANBUL ve havalisi acentesi
GNC S�GORTA ARACILIK H�ZMETLER�

LTD.�T�. ile �irketimiz arasındaki acentelik
sözle�mesi 31.05.2012 tarihi itibariyle

feshedilmi�tir.
Mevzuat hükümlerine dayanılarak ilan

olunur.

ANADOLU HAYAT EMEKL�L�K A.�.

Kadıköy Belediye Ba�kanlı�ı için adaylık
ba�vurusunu yapan Kadıköy Belediye Ba�kanı Av.

Selami Öztürk, “CHP olarak Kadıköy Belediye
Ba�kanlı�ı’nı alaca�ız. Ama bu bizi tatmin etmez, 
45 meclis üyesinin tamamının CHP’li olması lazım.
O da yetmez, �stanbul’u alaca�ız.  Genel iktidara

giden yolu açaca�ız” dedi.

‘’27 Eylül Havacılık Günü olsun’’

Başkan Öztürk seçim
maratonuna başladı!

Ba�kan Öztük’ü, ailesi de
yalnız bırakmadı.

Geceye, CHP Kadıköy
�lçe Ba�kanı Necati Ek�i

de katıldı. 
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● Semra ÇELEB�

“�eh rin Caz Ha li” slo ga n�y la 23 y�l d�r
�s tan bul’da caz mü zi �i f�r t� na s� es ti -
ren Ak bank Caz Fes ti va li, 25 Ey -

lül’de ba� l� yor. Üç haf ta bo yun ca
Tür ki ye’den ve dün ya dan fark l� ses ve tarz-
 da ki caz sa nat ç� la r�y la mü zik se ver le ri bu lu� -
tu ra cak olan fes ti val, bu y�l da Ka d� köy lü le ri
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde a��r la ya -
cak. 

�� te 23. Ak bank Caz Fes ti va li’nden seç -
me ler: 

� CA ZIN US TA LA RI
23. Ak bank Caz Fes ti va li’nin onur ko -

nuk la r�n dan bi ri; ef sa ne vi trom pet çi En ri co
Ra va.En ri co Ra va, ‘Ra va Tri be’ pro je si ile
27 Ey lül Cu ma gü nü Ce mal Re �it Rey Kon -
ser Sa lo nu’nda din le yi ci ler le bu lu �a cak. 

1960’lar dan bu gü ne uza nan ka ri ye rin de
ken di ne has bir tarz ya ka la ma y� ba �a ran, geç -
ti �i miz y�l ya y�n la d� �� ‘Sal tash Bells’ al bü -
mü ile ‘En �yi Al büm’ ödü lü ne lâ y�k gö rü len
ün lü �n gi liz sak sa fon sa nat ç� s� John Sur man,
28 Ey lül Cu mar te si gü nü Ce mal Re �it Rey

Kon ser Sa lo nu’nda ki kon se ri ile fes ti va le
renk ka ta cak. 

Her bi ri Av ru pa
caz sah ne si nin say g�
du yu lan mü zis yen ler -
den olu �an Ma re Nos-
 trum,                   28 Ey lül
Cu mar te si gü nü Ce mal
Re �it Rey Kon ser Sa lo -
nu’nda fes ti val için sah ne
ala cak. 
� YE N� DÜN YA DAN

SES LER
23. Ak bank Caz Fes ti va -

li, “Ye ni Dün ya dan Ses ler”
bö lü mün de; Jim Ro ton di,
Kurt Ro sen win kel, Nic ho las
Pay ton, Mu la tu As tat ke, Har-
 ri et Tub man & Cas san dra Wil-
 son, Mos Def, Chris Da ve and
the Drum hedz ve Ro va Plus
pre sents: No Fa vo ri tes! (for Law ren ce Butch
Mor ris) yer al� yor. 

� CAZ VE S� NE MA
Fes ti val’in “Caz ve Si ne ma” ad� n� ta �� -

yan bö lü mün de ilk ola rak; 520’den faz la
film de pro dük tör lük ve yö net men lik kol tu -
�un da otu ran ve bir ço �un da da ak tör ola rak
rol alan  si ne ma ta ri hi nin en fark l� ve ön cü
isim le rin bi ri Ge or ges Méliès an� s� na ha z�r -
la nan ‘Ge or ges Méliès Ci ne-Con cert’ yer
al� yor. Ori ji nal ka y�t la r�n ye ni den gün yü zü -
ne ç� k�p yo rum lan d� �� pi ya no do �aç la ma la -
r�y la ha z�r la nan Ge or ges Méliès
Ci ne-Con cert, 30 Ey lül Pa zar te si gü nü Baby-
 lon’da. 

1 Ekim Sa l� gü nü Ak bank Sa nat’ta gös te -
ri le cek olan ve ya k�n za man da kay bet ti �i miz
ün lü mü zis yen Butch Mor ris an� s� na çe ki len
‘Black Feb ru ary’ ad l� bel ge sel film bu se ne -
nin süp riz et kin lik le ri ara s�n da yer al� yor. 

� MÜ Z� ��N SI RA DI �I
KA DIN LA RI

Ma la vi kö ken li �n gi liz mü -
zis yen Ma li a, Ni na Si mo ne’un
unu tul maz �ar k� la r� n� 21. yüz y� -
la ta �� yor. Ni na Si mo ne’un u-
nu tul maz par ça la r� n�
yo rum la yan, ye ni dö ne min en
önem li so ul caz ses le rin den
Ma li a, dik kat çe ki ci vo ka liy -
le ile 23. Ak bank Caz Fes ti -
va li’nin aç� l� �� na ya ra ��r bir
per for mans la 25 Ey lül Çar -
�am ba gü nü The Se ed’de
ola cak.    
� �S TAN BUL’DAN

CA ZIN FARK LI
RENK LE R�

Tür ki ye ca z� n�n us ta -
la r� n� ve genç ye te nek le ri ni bu lu� tu ran

“�s tan bul’da Ca z�n Fark l� Renk le ri” isim li
bö lüm, ye ni lik çi ça l�� ma lar dan stan dart la ra,
sür priz ko nuk la r�n yer al d� �� bir lik te lik ler den
folk lo rik t� n� la r�n yer ald���
ça l�� ma la ra uza nan bir çe �it -
li lik ser gi li yor. Gü nü müz
Türk ca z� n�n ge ni� pa no ra -
ma s� n� su nan bö lüm de; Je han
Bar bur & �l han Er �a hin, Bir -
sen Te zer, Ece Gök su & Ne -
�et Rua can, Ev rim De mi rel,
Ta mer Te mel, For Esemb le
ve Fötr Blu es Band kon ser le -
ri dik kat çe ki yor. 
� B�R SEN TE ZER VE

JE HAN BAR BUR
CKM’DE!

Tür ki ye’nin ye ti� tir di �i
en özel ses ler den bi ri olan,
se si ve za ra fe tiy le hüz nü
çe ki le bi lir k� lan en der  sa nat -

ç� lar dan Bir sen Te zer, fes ti val kap sa m�n da 8
Ekim Sa l� gü nü Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde ki kon se riy le mü zik tut kun la r�y la bir-
 lik te ola cak. 

Je han Bar bur ile �l han Er �a hin de 23. Ak-
 bank Caz Fes ti va li kap sa m�n da özel bir per-
 for mans için bir ara ya ge li yor. Gü nü müz caz
sah ne si nin en önem li �ar k� c� ve bes te ci le rin -
den bi ri ola rak gös te ri len, hi kâ ye odak l� ma -
sal s� �ar k� la r� ile ça� da� ka d�n ozan
ge le ne �i ni gü nü müz de de sür dür me yi ba �a -
ran Je han Bar bur ile �l han Er �a hin’in 9 Ekim
Çar �am ba gü nü Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde ger çek le� ti re cek le ri per for mans la r�n -
da Ça� r� Ser tel de  ko nuk sa nat ç�  ola rak yer
ala cak.

� CAZ VE DANS
Baby lon Lo un ge’un kla sik le �en Elec tro

Swing par ti si h� z� n� ala m� yor ve ener ji si ni 23.
Ak bank Caz Fes ti va li’ne de ta �� yor. 

To bu mu si kizm, 1920’le rin ve 1930’la r�n
ru hu nu gü nü müz mo dern dün ya s� na en h�z l�
�e kil de su nan ge ni� elec tro-swing ar �i viy le
27 Ey lül Cu ma gü nü her ke si e� len ce ye da -
vet edi yor.

Av ru pa’n�n en kök lü caz olu �um la r�n dan
bi ri olan Hot Jazz Band, 1920, 1930 ve
1940’la r� kap sa yan re per tu va r�y la 3 Ekim

Per �em be ve 4 Ekim Cu ma
gü nü fes ti val ci le ri geç mi� ten
gü nü mü ze uza nan mü zi kal
bir yol cu lu �a ç� ka ra cak. Pe ra
Pa la ce Ho tel Ju me �rah’�n ret -
ro mo tif le re sa hip Grand Pe -
ra Sa lo nu’nda ki ge ce, Whi te
Mink’in elec tro-swing ar �i vi
ve �s tan bul Lindy Hop pers
dans gru bu nun swing atöl ye -
si ile ba� la ya cak ve Fes ti -
val’in en özel ge ce le rin den
bi ri ola cak.  

23. Ak bank Caz Fes ti va -
li’nin de tay l� prog ra m� na
www.ak bank sa nat.com ve
www.ak bank caz.com ad -
res le rin den ula �a bi lir si niz.
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Bir “Böcek”
filmi…

● Gökçe UYGUN

Ka d� köy r�h t� m� 15 Ey lül gü nü an lam -
l� ve gör kem li bir et kin li �e ev sa hip -
li �i yap t�. Ge zi tut sak la r� için, Hrant

için, ada let için, sa va �a ha y�r de mek için, do -
�a ya sa hip ç�k mak için, öz gür bi lim için, a�k
ör güt len mek tir de mek için ve da ha pek çok
�ey de mek için bin ler ce ça pul cu Ka d� köy’e
gel di. “Ada let, Öz gür lük ve Ba r�� için, Ge zi
Ru hu ile sen de Ey lül'de gel!” slo ga n�y la ger -
çek le� ti ri len Fo rum Fest, �s tan bul’un dört bir
ya n�n dan ge len park fo rum la r� ve Ka d� köy -
lü le ri Ge zi ru huy la bir kez da ha bi rara ya ge-
 tir di. Ada le tin, Öz gür lü �ün ve Ba r� ��n kon ser
du ra �� Fo rum Fest’te s�k s�k “Bu da ha ba� -
lan g�ç mü ca de le ye de vam” slo gan la r� at�l d�.
Hrant Dink’in do �um  gü nü ne denk ge len
fes ti val de, “Fa �iz me �nat Kar de �im sin
HRANT!” slo gan la r� dik kat çek ti. Ge zi di re -
ni �in de ha ya t� n� kay be den le ri n isim le rinin
tek tek okun du �u ve say g� du ru �un da bu lu -
nu lan fes ti val de, sah ne den ya p� lan tüm ko -
nu� ma lar da di re ni� sü re ci ele al�n d�,
mü ca de le ye de vam ça� r� s� ya p�l d�. �� ten at� -
lan THY i� çi le ri ile grev de olan Fe ni� Alü -
min yum i� çi le ri nin de ka t�l d� �� et kin li �e,
“Ya� mur ya� sa kar ya� sa di re ni �i miz sü re -
cek” di ye rek �z mit’ten yü rü ye rek ge len ça-
 pul cu lar da renk kat t�. 

� GE Z� �AR KI LA RI!
Bo �a zi çi Caz Ko ro su’nun  kon se riy le

aç� lan Fo rum Fest’te Prak sis, Hay ko Cep kin,
Cey lan Er tem, Kar de� Tür kü ler, Grup
Yo rum, Mar sis, Ye ni
Tür kü, Cenk Ta ner ve
Bu lut suz luk Öz le mi sah -
ne al d�. Rap çi Oz bi’nin
“kor ku, �a rap için ez di �i -
miz bir üzüm dür” söz le ri
bü yük al k�� al d�. Hay ko
Cep kin “Ölen ar ka da� la r� -
m� z� an mak ve di re ni �i se-
 lam la mak için bu ra da y�z”
di ye rek �ar k� la r� n� söy le di.
Cey lan Er tem sah ne ye “Bu -
gün Hrant Dink’in do �um gü -
nü. Hrant’�n öl dü rül dü �ü gün
yaz d� ��m �ar k�y la kon se re ba� la mak is ti yo -
rum” di ye rek ç�k t�. 
� “ÖLEN LE R� BER K�N YA �A TA CAK”

Ge zi sü re cin de ya �a m� n� yi ti ren le rin ad� -
na Meh met Ay va l� ta�’�n an ne si Fa di me Ay-
 va l� ta�, abi si Vol kan Ay va l� ta� ve Ber kin
El van’�n ba ba s� Sa mi El van bi rer ko nu� ma
yap t�. Fa di me Ay va l� ta�, “Ar t�k ye ter. Meh -
met’im çok kü çük tü ama ko ca man bir yü re -
�i var d�. Ba� ka an ne ler a� la ma s�n, ba� ka
Meh met’ler öl me sin” de yin ce, ka t� l�m c� lar
“A� la ma an ne, ev lat la r�n se nin le” slo gan la -
r� ile Ay va l� ta�’� u�ur la d�. Sa mi El van da
“Ölen kar de� le ri mi zi Ber kin ya �a ta cak. O
kü çük bir fi liz, bü yü ye cek da ha bü yük bir fi -

dan ola cak. Umu du mu zu ne olur sa ol sun ko-
 ru yo ruz. Aca ba ço cuk la r� m� z� kat le den ler �u
an ne dü �ü nü yor lar, ne his se di yor lar” de di.  
� “B� BER GA ZI YA SAK LAN SIN”
Tak sim Da ya n�� ma s� ad� na aç�k la ma ya -

pan �s tan bul Ta bip Oda -
s� Ge nel Sek re te ri Ali
Çer ke zo� lu da kit le yi
“Fo rum lar dan, Ge zi
par k�n dan, so ka ��n -
dan, ma hal le sin den,
evin den, i� ye rin den
ge len; ya ni ya �a m�n
sür dü �ü her  yer de
var olan ve var ola-
 cak olan, ka rar l�,
mü ca de le ci, ta lep -
le rin de �s rar c�
kar de� ler he pi niz

ho� gel di niz…” di ye se-
 lam la d�.  Çer ke zo� lu, Ge zi Par k�’n�n genç-

 le rin ya ra t� c� ze kâ s�y la, an ne le rin ku cak la yan
�ef ka tiy le, i� çi le rin emek ten ge len gü cüy le,

sa nat ç� la r�n kat k� s�y la, ka d�n la r�n gür se siy le,
LGBT bi rey le rin ‘biz de
va r�z’ ç�� l� ��y la, ya� l� la -
r�n ye ni den can la nan ha -
yat ener ji siy le bu
ül kenin de mok ra si ta ri -
hin de or ta dan kal d� r� la -
ma ya cak bir iz
b� rak t� �� n� vur gu la ya -
rak, “Gün ler dir gör -
dük ki po lis
�id de ti nin ol ma d� ��
her an so kak la r� m�z -
da, mey dan la r� m�z -
da, park la r� m�z da
ba r�� ç�l ye ni bir
ha ya t�n to hum la r�
ser pi li yor. Se si ni
d u  y u  r a  m a  y a n
bin ler fo rum lar -
da ken di ya �am -
la r� na mü da ha le ka nal la r�
ya ra t� yor. �n san lar ko nu �u yor, tar t� �� yor, ta -

lep edi yor ve ta lep le rin de �s rar c� olu yor. Bu
ül ke için bun dan da ha bü yük bir zen gin lik
dü �ü nü le mez” de di. Bu ne den le hu kuk dev -
le tin de ol ma ma s� ge re ken, de mok ra tik ül ke -
ler de izi ol ma yan bu key fi in san ölüm le ri nin,
hu kuk suz luk la r�n, aç�l m�� da va la r�n son bul-
 ma s� n�, Ge zi sü re cin de tu tuk la nan ve ha len
tu tuk lan ma ya de vam edi len genç le ri mi zin
bir an ön ce ser best b� ra k�l ma s� n� is te yen Çer -
ke zo� lu,  �öy le de vam et ti; “Çün kü; Hak la -
r� na sa hip ç� kan, da ha faz la de mok ra si  ve
da ha faz la öz gür lük için mü ca de le eden bir
nes lin çok da ha sa� l�k l�, çok da ha sos yal ve
çok da ha üret ken ve ül ke si ne ya rar l� ola ca -
�� na ina n� yo ruz. Ge zi sü re ciy le bir lik te da ha
ye �il, da ha ya �a na bi lir, da ha in sa ni, da ha de -
mok ra tik, da ha öz gür bir kent ve ül ke öz le -
mi ni bü yüt mek, bir gö rev ola rak or ta ya ç�k t�.

Tak sim Da ya n�� ma s� tüm bi le �en le -
riy le bu öz le mi ye ri ne
ge tir mek için emek
har ca mak tan, ses ç� kar -
mak tan, mü ca de le et-
 mek ten im ti na et me di,
et me ye cek. Ül ke yi yö ne -
ten le re, ül ke ve dün ya ka-
 mu oyu na bu ra dan
ses le ni yo ruz: Ba� ta Ge zi
Par k� ve Tak sim Mey da n�
ol mak üze re �e hir mey dan -
la r� n�n hal ka aç�l ma s� n�, bi -
ber ga z� kul la n� m� n�n
ya sak lan ma s� n�n is ti yo ruz.
Po lis �id de ti ni uy gu la yan ve
uy gu la tan la r�n, hu kuk önün de
he sap ver me si ni, tu tuk la nan
genç le rin bir an ön ce ser best b� -
ra k�l ma s� n� is ti yo ruz. Ve çok iyi
bi li yo ruz ki yurt ta� la r�n de mok -

ra si, öz gür lük ve say g� ta lep le ri nin ye ri ne ge-
 ti ri le bil me si, bu ül ke de ki ka rar l�, mü ca de le ci
ve dev rim ci ge le ne �in genç le rin, ya ra t� c� ze -
kâ s�y la, de mok ra tik ve ka t� l�m c� ka nal lar da
bu lu� ma s�y la müm kün ola cak… Ne gü zel ki
bu bu lu� ma ilk ipuç la r� n� ver di…”

Her ya� tan, her gö rü� ten, fark l� cin sel,
din sel kim lik ler den bin ler ce ça pul cu yu bu-
 lu� tu ran 6 saa te ya k�n sü ren Fo rum Fest, saat
21.00’da Ge zi tut sak la r� için, po lis �id de ti ni
pro tes to için, ada let, ba r�� ve öz gür lük için
ya p� lan ses ç� kar ma ey le mi nin ar d�n dan sona
erdi. 

�stanbul park forumlarının düzenledi�i ForumFest, binlerce
Gezi’ciyi Kadıköy’de bulu�turdu. “Mücadeleye devam”

ça�rısının yapıldı�ı miting gibi festivalde, Haziran �syanı’na
ürettikleri �arkılarla güç veren sanatçılar, eserlerini direni�

ve kaybedilen direni�çiler için seslendirdi.

RE�AT Nuri Güntekin’in ünlü eseri
Çalıku�u’nda adını geçirdi�i Erenköy,
Çalıku�u dizisinin setine evsahipli�i

yapıyor. Re�at Pa�a Kona�ı'ndaki sette,
Kanal D’de yayınlanacak dizinin çekimleri
yapılıyor. Güntekin'in ölümsüz eserinden
uyarlanan dizide, ba�rolleri Burak Özçivit
ile Fahriye Evcen payla�acak. Yapımını

Tims Production'ın üstlendi�i,
yönetmenli�ini Ça�an Irmak ile Do�an

Ümit Karaca’'nın yaptı�ı, senaryosunu ise
Sevgi Yılmaz'ın yazdı�ı “Çalıku�u”, eylülde

seyirciyle bulu�acak. 

Çal�ku�u seti
Erenköy’de…

● Gökçe UYGUN

YO�URTÇU Forumu çıkı�lı DirenKamera,
2. kısa filmini üretti.  Daha önce, Çar�ı’nın

efsanesi Davulcu Vedat’ın Ramazan
davulcusu olup insanları sahura direni�

mar�larıyla uyandırmasını konu edinen ilk
kısa filmlerini çeken Kadıköylü sinemacı

ekibin yeni filminin adı “Böcek”.
DirenKamera grubundan Kadıköylü Murat

Tan, “Filmimiz, devlet tarafından böcek
muamelesi görüp gaz yemi� bir

direni�cinin kendi evindeki böcek ile
ileti�imini konu ediniyor. Bir arkada�ımızın

ba�ına gelen gerçek bir olaydan
esinlendik. Parkta yaptı�ımız grup

toplantılarında anlattı�ında bundan çok
iyi bir film çıkabilece�ini dü�ündük ve

senaryo geli�tirme çalı�malarına ba�ladık.
Sa�olsunlar oyuncu olmak için çok fazla
gönüllü çıktı. Tek sorunumuz bir böcek
bulabilmekti onu da yine parkımızdan

temin ettik, çok iyi bir oyunculuk çıkardı
o da!” dedi. Böcek’in, ilk film gibi internet

ortamında yayınlanaca�ını, forumlarda
gösterilece�ini anlatan Tan, ‘’Özellikle

internet ortamında, daha geni�
bir toplama ula�mak için çalı�malara

ba�layaca�ız. Sinema ve sanat
dünyasında özellikle direni�e destek

veren sanatçılara da ula�mayı
dü�ünüyoruz” diye konu�tu.

ŞEHRiN CAZ HALi 23. YAŞINI KUTLUYOR
Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz
Festivali, 23. yılında yine dopdolu bir program ile kapılarını açıyor.

25 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında gerçekle�ecek festivalin
mekânlarından biri de Caddebostan Kültür Merkezi!

Gezi ruhu için, Eylül’de
KADIKÖY’E GELDiLER!
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● Sem ra ÇE LE B�

Tak sim Ge zi Par k�’nda ki a�aç la r�n sö kül -
me si ni en gel le mek için ba� la yan Ge zi
di re ni�i, tüm ül ke de bir öz gür lük ha re -

ke ti ne dö nü� mü� du rum da. Yaz ay la r�n da ma-
 hal le fo rum la r�n da pa nel ler, söy le �i ler film
gös te rim le riy le de vam eden Ge zi ru hu, Ha tay -
l� 22 ya ��n da ki Ah met Ata kan’�n ölü müy le ye -
ni den alev len di. Ül ke nin bir çok so ka ��n da
ey lem ler sü rü yor. 

Ge zi ey lem le ri sü re dur sun bu için de bol ca
ya ra t� c� l�k ba r�n d� ran top lum sal pat la ma; sa -
nat sal ürün le rin ko nu su ol ma ya de vam edi yor.
Ser gi ler, mü zik ler, bel ge sel ler, film ler ve el-
 bet te ki tap lar…

Ge zi di re ni �i ba� la ya l� he nüz üç ay ol ma -
s� na ra� men on lar ca ki tap raf la r� dol du ru yor
bu gün. Bu ki tap lar ara s�n da bir ta ne si ise dik -
kat çe ki yor. “Ba� z� �ey le re Öy kü ler”, Ge zi di -
re ni �i ni an la tan ki tap lar ara s�n da “ede bi bir
di li” ol ma s�y la ay r� l� yor. Ki ta b� ya y� ma ha z�r -
la yan Ka dir Yük sel 28 ya za r�n di re ni �e da ir
öy kü le ri ni der le mi�. Us ta lar la genç ya zar lar
yan ya na say fa lar da; Fe rit Ed gü, Ad nan Öz -
yal ç� ner, Ne ca ti To su ner, Meh met Za man
Saç l� o� lu, Ha kan B� çak ç�, Gam ze Gül ler, Zey -
nep Sön mez, Onur Ça l� ve di �er le ri. 

Her bi ri fark l� ya p� ve ka rak te re sa hip öy -
kü le rin ba z� la r� iro ni ve fan tas tik ö�e ler le gü -
lüm se tir ken ba z� la r� oku ru duy gu sal bir ruh
ha li ne so ku yor. Fark l� ede bi dil ler de ya z� lan
di re ni� öy kü le ri ki ta b�n sü rük le yi ci ol ma s� n�
da sa� l� yor. 

Ay r� ca bun ca ya za r�n di re ni�
olay la r�n dan ne den li fark l� et ki len -
di �i ni gör mek de ay r� bir ke yif ka -
t� yor oku ma ya.

He nüz de vam eden bir di re ni �e
da ir böy le si ne do yu ru cu bir ki tap
ha z�r la yan Ka dir Yük sel’le “Ba� z�
�ey le re Öy kü ler”i ko nu� tuk. 
�  Öy kü le ri der le me ye tam ola rak
ne za man ba� la d� n�z? Ya ni Ge zi
sü re ci nin han gi a�a ma s�n da?

Ha zi ran ay� n�n or ta la r�n day d�,
ken di mi zi te le viz yon dan, sos yal
pay la ��m si te le rin den ala ma d� �� -
m�z, uyu ma n�n bi le hak s�z l�k ola ca -
�� n� dü �ün dü �ü müz, ölüm le re yan d� �� m�z,
ya ra la nan la ra üzül dü �ü müz za man lar day d�...
Ya �a nan la ra öy kü cü le rin gö züy le bak mak,
ede bi ya t�n s� cak l� ��y la bu lu� tur mak t�r yap mak
is te di �i miz. Ki tap ta da sö zü nü et mi� tim, as l�n -
da en gü zel öy kü le ri o genç ler, hem de en ace -
mi sa n� lan el le riy le yaz d� lar. Öy kü cü le ri mi zin
yaz d�k la r� o genç le rin öy kü le ri ne ses ver mek -
tir, ka y�t tut mak t�r. Her �ey den ön ce bir öy kü
der le me si dir, ede bi yat ya p� t� d�r ha z�r la d� �� m�z
ki tap. 
�  Bü tün öy kü ler Ge zi'ye da ir mi ya z�l d� yok -
sa ba z� ya zar la r�n es ki öy kü le ri de Ge zi'yle
uyum lu ol du �u için kul la n�l d� m�?

Bü tün öy kü ler Ge zi sü re ci ne ili� kin öy kü -
ler dir. Ya zar la r�n da ha ön ce ki ki tap la r�n dan
Ge zi sü re ci ne uy du �u için al�n m�� bir öy kü
yok. As l�n da bu ki tap tam ola rak or tak ha z�r -
lan m�� bir ki tap. �lk dü �ün ce yi ben or ta ya at -
t�m ama ki ta ba ka rar ve ren, ki ta b� he ye can la
des tek le yen, öy kü le riy le ki ta b� olu� tu ran, özel-
 lik le genç öy kü cü dost la r� m� z�n ki ta b� d�r bu
ki tap. Da ha son ra öy kü cü lü �ü mü zün us ta im -
za la r� na da ula� ma ya ça l�� t�m ve on la r�n da
des te �i ni al d�m.   
� Öy kü is te di �i niz ya zar la r�n tep ki le ri ne ol -
du? 

Ne re dey se ta ma m� des tek ol du lar. Hat ta
çok is te me le ri ne kar ��n öy kü le riy le yer ala ma -
yan öy kü cü dost la r� m�z da des tek le ri ni sun du -
lar. Da ha er ken ol du �u nu söy le yen dost la r� m�z
da ol du el bet te. Ama bi zim için so ka ��n se si -
ne, genç le rin se si ne ses ver mek de çok önem-
 liy di. Öy kü cü ler o öy kü le re ta n�k l�k la r� n�
kat t� lar yaz d�k la r�y la. 
�  Da ha ön ce ba� ka yer ler de ya y�n la nan öy -
kü ler de var m�?

Dört öy kü d� ��n da di �er öy kü ler bu ki tap
için ya z�l d�. Fe rit Ed gü’nün ya z� s� Cum hu ri -
yet’te, Ad nan Öz yal ç� ner’in öy kü sü Ki tap-L�k
der gi sin de, Mu rat Ta�’�n öy kü sü Ga la pe ra Öy -
kü fan zi nin de ya y�m lan m�� t�. Ne ca ti To su -
ner’in öy kü sü ise ye ni yaz mak ta ol du �u
ro ma n�n dan al�n m�� bir bö lüm dür. Meh met
Za man Saç l� o� lu, �l han Du ru sel, Tan su M.
Gü lay d�n, Za fer Do ruk, Aziz Gök de mir, Ce -
lal �l han, Ha kan B� çak c�, Rem zi Ka ra bu lut,
Gam ze Gül ler, Ke rem I��k, Zey nep Sön mez,
Öz can Öz türk, Ber na Dur maz, Tür ker Ay y�l -
d�z, Meh met F� rat Pür se lim, Si nan Sü lün, �e -
nay Ero� lu Ak soy, Ma hir Ün sal Eri�, Onur
Ça l�, Fu at Se vi may, Hak k� �nanç, Zey nep
Ünal bu der le me için yaz d� lar öy kü le ri ni. Der-
 le me de da ha ye ni ye ni öy kü le ri ya y�m la nan
genç iki öy kü cü ye de yer ver dim: Vus lat Çam -
ker ten ve Se mih Öz türk… 

� Ge zi sü re ci park lar da ki fo rum lar la de vam
edi yor, bu ki ta b�n de va m� da ge lir mi?

Böy le si de rin iz ler b� ra kan sos yo lo jik bir
ola y�n ede bi ya ta yan s� ma ma s� n� dü �ün mek
müm kün de �il. Ba� z� �ey le re Öy kü ler ad l�
der le me miz ede bi ya t� m�z için “da ha ba� lan -
g�ç”. Ede bi yat der gi le ri Ge zi Par k�’n� dos ya
ya p� yor lar. Der gi ler de ya y�m la nan ge zi par k� -
na ili� kin �i ir le re rast la ya bi lir si niz. Sa n� yo rum
ge zi par k� na ili� kin bir oyun da ya z�l d�, or tak
bir ça l�� may d� ya n�l m� yor sam. Ede bi yat bi raz
da ça �� n�n ta n� �� ol mak de �il mi dir? Ben çok
ya k�n bir ge le cek te �i ir ler de, öy kü ler de, oyun-
 lar da, ro man lar da yer ala ca �� n� dü �ü nü yo rum
ya �a nan la r�n.
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Her�ey bir ilkle ba�lar:
�iir bir sözcükle

A�k bir dokunu�la
Gelecek bir adımla.

***
Unutma

Hiçbir güç senden daha
Güçlü de�il.

***
Onlar geçmi�i in�a etmek istiyor
Gençlik ise yepyeni bir gelece�i.

***
Dün dündür bugünse yarın

***
Her gecenin bir sabahı vardır

Bu ülkede bile.
***

Oturmayın
Gelece�iniz için gezi-nin.

***
… Ve bir anı: De Gaulle 1968

gençli�ine
“Maskaralar” dedi.

Ama sonunda evinin yolunu tutan
O oldu

Kadir Yüksel’in usta ve genç
yazarlardan derledi�i Gezi

Parkı öyküleri “Ba�zı �eylere
Öyküler” adıyla Aylak Adam
Yayınları’ndan çıktı. Kitap,

sürmekte olan Gezi direni�ine
dair en edebi kitaplardan biri…

BaĞzı Şeylere Öyküler…BaĞzı Şeylere Öyküler…BaĞzı Şeylere Öyküler…BaĞzı Şeylere Öyküler…BaĞzı Şeylere Öyküler…BaĞzı Şeylere Öyküler…BaĞzı Şeylere Öyküler…

Ferit Edgü’den
Gezi-Yorum

Kadir Yüksel
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● Sem ra ÇE LE B�

Ka mu oyun da Zi ver bey Kö� kü ola -
rak bi li nen an cak as len Koz -
ya ta ��’nda ki Zih ni pa �a

Kö� kü olan i� ken ce mer ke zi -
nin ye rin de ar t�k bir an�t var.
12 Mart 1971 as ke ri dar be -
si nin sim ge si olan bu
kö�k te ya �a nan lar, 12
Ey lül 1980 as ke ri dar be -
si nin 33. y�l dö nü mün de
“�� ken ce Ma� dur la r� na
Say g� An� t�” ile ölüm-
 süz le� ti. 

Zih ni pa �a Kö� kü, 12
Mart as ke ri dar be dö ne -
mim de Mit ve Kont rge ril -
la ta ra f�n dan i� ken ce
mer ke zi ola rak kul la n�l m�� -
t�. Ara la r�n da �l han Sel çuk, �l-
 ha mi Soy sal, Mu rat Bel ge, Ta lat
Tu ran, Er tu� rul Kürk çü gi bi ta n�n -
m�� isim le rin de bu lun du �u on lar ca ya -
zar, ay d�n ve as ker bu ra da sis tem li bir �e kil de
i� ken ce den ge çi ri lip sor gu lan d�.

Bir çok ki ta ba da ko nu olan Zih -
ni pa �a Kö� kü; za man la y� k�l d�,
ge ni� bah çe si ne si te in �a edil di
ve ya n� na ku� yu va la r�n dan
do la y� Ku� luk Par k� ola rak
ad lan d� r� lan gü nü müz de ki
park ya p�l d�.

Ka d� köy Be le di ye si
ve 12 Mart ve 12 Ey lül
as ke ri dar be le ri s� ra s�n da
si ya si gö rü� ve dü �ün ce -
le ri ne de niy le TSK’dan
uzak la� t� r� lan as ker le rin
kur du �u Adam-Der’in
kat k� la r�y la gün de me ge -
len an� t�n aç� l� �� n� Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la -
mi Öz türk , Adam-Der  Ba� -
ka n� Tu na Ata lay ve Zih ni pa �a
Kö� kü’nde i� ken ce ye ma ruz ka -
lan i� ken ce ma� dur la r� ile bir lik te ya -
p�l d�. 

� �� KEN CE ANI TI 
12 EY LÜL’DE AÇIL DI

12 Ey lül Per �em be gü nü ya p� lan aç� l� �a,
CHP Mil let ve kil le ri Ha luk Eyi do �an,

Ka dir Gök men Ö�üt, �s tan bul Mi-
 mar lar Oda s� Ba� ka n� ve Tak sim

Plat for mu Söz cü sü Eyüp Muh -
çu, 1971 y� l�n da  Zih ni pa �a
Kö� kü’nde i� ken ce gö ren
BDP Mil let ve ki li Er tu� rul
Kürk çü, 12 Mart ve 12 Ey -
lül Dar be le ri s� ra s�n da si -
ya si gö rü� ve dü �ün ce le ri
ne de niy le or du dan uzak -
la� t� r� lan as ker le rin kur du -
�u As ke ri Dar be le rin
As ker Mu ha lif le ri Der ne �i

(ADAM-DER)  üye le ri ile
ma hal le sa kin le ri ka t�l d�. 

Adam Der Ba� ka n� Tu na
Ata lay, her y�l 12 Ey lül as ke ri

dar be si nin y�l dö nüm le rin de kö� -
kün bu lun du �u ala na ge lip pro tes to

gös te ri sin de bu lun duk la r� n�, i� ken ce gö -
ren ar ka da� la r� n� an d�k la r� n�, bu ra ya bir say g�

an� t� n�n ko nul ma s� fik ri ni ken di le ri nin ge -
li� tir di �i ni söy le di. Ata lay, Ka d� köy

Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz -
türk’ten an� t�n ya p�l ma s� n� is te -

dik le ri ni, Ba� kan Öz türk’ün
de bu tek li fi ka bul et ti �i ni
be lir te rek, te �ek kür et ti.
� 22 GÜN �� KEN CE L�
SOR GU

Aç� l�� s� ra s�n da ko -
nu �an i� ken ce ma� du ru
Adam-Der üye si Fa ik
Gü leç yüz ise 12 Mart
dar be si son ra s� gö zal t� na
al� na rak as ker ler ta ra f�n -
dan kö�k te 22 gün sor gu -

lan d� �� n�, sor gu la ma
s� ra s�n da i� ken ce ye ma ruz

kal d� �� n� söy le di. Ken di si ne
ya p� lan i� ken ce le ri ay r�n t� la -

r�y la an la tan Gü leç yüz’ün ko nu�-
 ma s� ka t� lan la r� duy gu lan d�r d�. Fa ik

Gü leç yüz o gün ler de ken di si ne i� ken ce

ya pan la r�n ve emir le ri ve ren le rin isim le ri ni
söy le ye rek sav c� l� �a suç du yu ru sun da bu lun -
du �u nu söy le di. Gü leç yüz, ko nu� ma s� n�, ka t� -
l�m c� lar ile bir lik te “�n san l�k onu ru i� ken ce yi
ye ne cek” slo ga n� ata rak bi tir di.

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk
de �� ken ce ma� dur la r� na Say g� An� t� n�n aç� l� -
�� n�n 12 Ey lül dar be si nin y�l dö nü mün de  ya -
p�l ma s� n�n özel bir an la m� ol du �u nu vur gu la d�.
Öz türk �öy le ko nu� tu: “12 Mart 1971 de Mit
ve Kont rge ril la’n�n i� ken ce mer ke zi ola rak
kul lan d� �� Zih ni pa �a Kö� kü’nün bu lun du �u
alan da y�z. Ül ke miz de ki i� ken ce ye dik kat çek-
 mek, i� ken ce gün le ri ni unut ma mak ve unut -
tur ma mak,  gör dü �ü i� ken ce ne de niy le
ha ya t� n� kay be den bin ler ce ki �i ye  say g� m� z�
gös ter mek ama c�y la an� t� m� z� aç� yo ruz.

Ül ke miz de ne ya z�k ki  i� ken ce su çu nun
de �i �ik za man lar da, ki mi za man dar be ler de,
ki mi za man en ba sit gö zal t� olay la r�n da da hi
de fa lar ca  i� len di �i ni gö rü yo ruz. Bu lun du �u -
muz park da bu lu nan Zih ni Pa �a Kö� kü, 12
Mart As ke ri ih ti la li son ra s� Mit ve Kont rge ril -
la ta ra f�n dan sor gu la ma mer ke zi ola rak kul la -
n�l m��, bin ler ce ay d�n, as ker, ö� ren ci genç
el le ri-göz le ri ba� l� ola rak ge ti ril dik le ri kö�k te
gün ler ce i� ken ce ye ma ruz b� ra k�l m�� lar d�r. Ar-
a la r�n da �l han Sel çuk, �l ha mi Soy sal, Mu rat
Bel ge, Ta lat Tu ran, Yük sel Çen gel gi bi ta n�n -
m�� isim le rin de bu lun du �u on lar ca ya zar, ay -
d�n, as ker ve yurt se ver va tan da �� m�z  bu ra da
gör dük le ri  in san l�k d� �� i� ken ce ler de  ma� dur

ol mu�, bü yük ac� lar çek mi� ler dir. Ar ka s�n da
bin ler ce i� ken ce ma� du ru, ölüm ler ve ac� lar b� -
ra kan 12 Mart ih ti la li son ra s� ge li �en olay lar da
da  üç fi da n� m�z De niz Gez mi�, Yu suf As lan
ve Hü se yin �nan idam edil mi�, de mok ra si ne

ya z�k ki bir kez da ha as k� ya al�n m�� t�.” 
� “GÜ NÜ MÜZ DE �� KEN CE ORAN TI -
SIZ ��D DET LE DE VAM ED� YOR”

Ba� kan Öz türk ko nu� ma s� na �öy le de vam
et ti: 

“12 Ey lül 1980 dar be sin de de yi ne ben zer
olay lar  tek rar et mi�, i� ken ce ci ler, i� ken ce gö -
ren ler, me kan lar de �i� mi� ama so nuç de �i� me -
mi� tir. 12 Ey lül Dar be si de de mok ra si
ta ri hi mi ze  ka ra bir le ke ola rak geç mi�, ar ka -
s�n da kan l� bir bi lan ço b� rak m�� t�r. 33 y�l geç -
ti. Tüm bu ac� lar unu tul ma d�. Ne ya z�k ki
gü nü müz de de ha la i� ken ce su çu, oran t� s�z �id-
 det uy gu la ma la r�y la de vam edi yor. Gü cü el le -
rin de bu lun du ran lar, ka d�n-er kek, genç ya� l�
de me den vic dan la r� s�z la tan �id det gö rün tü le -
riy le yi ne sah ne de ler. Ar t�k ye ter, ben zer ac� lar
ar t�k ya �an ma s�n. Bu ra da bir kez da ha her ke se
sev gi, ho� gö rü, sa� du yu ça� r� s� ya p� yo rum. Si -
ya si ik ti dar lar, hu kuk dev le ti il ke le ri ni uy gu la -
ma l�, öz gür lük le rin k� s�t lan ma s� ko nu sun da ki
uy gu la ma ve �s rar la r�n dan vaz geç me li dir ler.
�� ken ce-�id de tin ge tir di �i ac� lar an cak ger çek
an lam da uy gu la nan de mok ra si, öz gür lük ler  ve
hu kuk dev le ti ile yok olur. �� ken ce yi la net li -
yor, i� ken ce ci le ri bir kez da ha k� n� yo rum.”

Ba� kan Öz türk’ün ko nu� ma s�n dan son -
ra Hey kel t� ra� Prof. Dr. Rah mi Ak sun gur’un
yap t� �� el le ri ve göz le ri ba� l� iki er kek bir ka -
d�n fi gü rü nün yer al d� �� 2,5 met re yük sek li -
�in de ki hey ke lin aç� l� �� ya p�l d�. Aç� l� �a
ka t� lan lar, an� ta k�r m� z� ka ran fil ler b� rak t� lar.

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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12 Mart askeri darbesi sırasında M�T ve Kontrgerilla’nın sorgulama merkezi olarak kullanıp,
binlerce ki�iye i�kence uyguladı�ı Zihnipa�a Kö�kü önüne Kadıköy Belediyesi tarafından

yaptırılan “��kence Ma�durlarına Saygı Anıtı”nın açılı�ı gerçekle�tirildi. 12 Eylül darbesinin
33. yıldönümünde açılan anıt, geçmi�te ya�ananları gelece�e hatırlatma niteli�inde…

��KENCE Ma�durlar�na
Sayg� An�t�’n� bir ay gibi

çok k�sa bir sürede
haz�rlayan heykelt�ra� Prof.
Dr. Rahmi Aksungur, �öyle

ifade ediyor duygular�n�:
“Biz o günleri ya�ad���m�z
için, o günlerin s�k�nt�s�n�

üzüntüsünü çok iyi
biliyoruz. Bunlar� genç

ku�aklar laf olarak biliyor
ama ya�ayanlarda büyük

bir iz b�rakt� bu i�kenceler.
O gün o darbeler yap�lmasayd� Türkiye �u anki
durumunun 100 y�l ötesindeydi. Bu yapt���m

an�t hem geçmi�e bir sayg� hem de gelece�e bir
hat�rlatma. Duygular�m� bu an�tla dile getirmeye

çal��t�m. Umar�m bu an�t i�kencenin yok
olmas�na vesile olur.”

AKSUNGUR: “GEÇMİŞE SAYGI
GELECEĞE HATIRLATMA”

1971 muhtırasının ardından
sıkıyönetim döneminde 30 gün
boyunca Zihnipa�a Kö�kü’nde
i�kenceli sorgulardan geçen

milletvekili Ertu�rul Kürkçü, o günleri
ve anıtla ilgili dü�üncelerini gazetemiz
okurlarıyla payla�tı: “Bir belediyenin

böyle bir anıt açması çok önemli. Hala
darbelerle tam

anlamıyla
hesapla�ılabilmi�

de�il. Hiç de�ilse bu
anıt devam eden bir
i�kence davasının

oldu�unu
hatırlatacak. Bu

kö�k artık yerinde
yok ama i�kence

denen kurum hala
varlı�ını sürdürüyor.

Bu nedenle bir
belediyenin kendi

halkının çektiklerine
tercüman olmasını

önemsiyorum. �imdi
hepimiz için burası çok özel bir yer.

Türkiye siyasi mücadele tarihine
sistematik ve kitlesel i�kencenin

girdi�i yer burası. Bu kapıdan böyle
geçtik. Bu kapının tümüyle kapanması

için bu anıtın bir kilometre ta�ı
olmasını diliyorum.”

KÜRKÇÜ: “KÖŞK YOK AMA
İŞKENCE DEVAM EDİYOR”

UZUN y�llar Cumhuriyet
Gazetesi’nin genel yay�n

yönetmenli�ini yapan
�lhan Selçuk, 12 Mart
Muht�ras�’ndan sonra

gözalt�na al�nd���
“Ziverbey Kö�kü”nde

a��r i�kencelere maruz
kald�. O günleri “Ziverbey

Kö�kü” isimli kitab�nda
anlatt�. Kitab�n arka
kapa��nda, “�nsanlar

tutuklanmaya, gözalt�na
al�nmaya,

kovu�turulmaya
ba�land�, davalar birbirini

izledi. Bu karma�a içinde
ayd�nl�k olan �udur:
12 Mart döneminde

Erenköy’de,
Ziverbey’de Zihni
Pa�a Kö�kü diye

an�lan (ya da
Ziverbey Kö�kü)

yerde Faik Türün ve
Memduh Ünlütürk

buyru�unda bir
i�kence merkezi

kurulmu�tur. Bu i�kence
merkezinde de birçok

ayd�n tezgâhtan
geçirilmi�tir.” 

İLHAN SELÇUK O GÜNLERİ 
KİTAPTA ANLATIYOR

Kadıköy’de işkence
Mağdurlarına Saygı Anıtı
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● Sümeyye YAMAN

Ge zi di re ni �in den son ra or ta ya ç� kan
ye rel fo rum lar dan olan Ba� dat
Cad de si Fo ru mu, ün lü isim le ri Ka -

d� köy lü ler ’le bu lu� tur ma ya de vam edi yor.
Söy le �i le rin 12 Ey lül per �em be ak �a m�
ko nu �u dua yen ga ze te ci U�ur Dün dar’d�.
Göz te pe 60. Y�l Par k�’nda ki söy le �i de
Dün dar, Ge zi Par k� olay la r�n dan ba� la y�p
gün dem de ki bir çok ko nu yu de �er len dir -
di. Söy le �i ta ri hi nin 12 Ey lül ol ma s�n dan
yo la ç� kak 12 Ey lül dar be si ni ele alan
Dün dar, �un la r� söy le di;  “De �er li ar ka -
da� la r�m dan bi ri Müj dat Ge zen’dir. 12
Ey lül dö ne min de, çok iyi ar ka da �� m�z
olan Sa va� Din çel ile bir lik te ba �� na çok
bü yük dert ler gel di. Müj dat ba na; ‘Be nim
bu de vir de ba �� ma ge len ler as ke ri dö nem -
ler de bi le gel me di. Hat ta be nim ba �� ma bu
dö nem de ge len ler pi� mi� ta vu �un ba �� na
bi le gel me di. Pi� mi� ta vuk ölü yor. Biz ler
çi le yi çek me ye de vam edi yo ruz’ di yor o
dö ne mi an�m sar ken…” 
� “BA� BA KAN S� YA S� M� ZA HI

B�R ALAY OLA RAK AL GI LI YOR”
Dün dar, Tür ki ye’de ga ze te ci ve ka ri -

ka tü rist le rin yar g� lan ma s� n� ele� ti re rek,

“Sa y�n Ba� ba kan si ya si mi za h�
bir alay ola rak al g� l� yor. Ga ze -
te ci le ri ve ka ri ka tü rist le ri
mah ke me ye ve ri yor. Ya zan-
çi zen ga ze te ci sa y� s� bir elin par mak la r�
ka dar azal d�” de di. Yurt d� ��n dan ör nek -

ler ve re rek du ru mun ters li �i ne de �i nen
Dün dar, “Edi tor yal ba ��m s�z l� �� m� z� bir
yer de sür dür dü �ü müz sü re ce ya za r�z. E-
di tor yal ba ��m s�z l� �� m�z pran ga lan mak
is ten di �in de o zin cir le ri k� rar gi de riz”  yo-
 ru mu nu yap t�.

� “HEM �LE R� DE MOK RA S�
HEM HA P�S!”

Ge zi Par k� ey lem le -
rin de ha ya t� n�
kay be den ler
için An tak -
ya’ya ar ka da� -
la r�y la be ra ber
zi ya re te git ti �i -
ni söy le yen
Dün dar, �öy le
de vam et ti;  “De -
mok ra tik hak la r� -
n� kul la n�r ken yok
ye re ölen bu ço -
cuk la r�n ev le ri ne
git tim. Ai le le ri pe ri -

�an d�. Ba� ba kan en ba ��n dan gi dip is tek -
le ri ni sor sa ve hak l� ta lep le ri ha ya ta
ge çir me ye ça l� �a ca �� n� söy le sey di Tür ki -
ye bu du rum da ol maz d�. Ken di si ne oy
ver me yen le rin ta lep le ri ne de say g� duy-
 ma l�.  Fa kat ter si ne in san la ra, ‘ten ce re ta -
va ça lan la r� ih bar edin’ di yor.  Hem ile ri
de mok ra si den söz edi yor hem de içe ri al� -
yor, yar g� l� yor.” 

Ga ze te ci Mus ta fa Mut lu ve CHP �s-
 tan bul 1. Böl ge  Mil let ve ki li Ka dir Gök-
 men Ö�üt’ün de ka t�l d� �� söy le �i de, ‘Her
yer Tak sim her yer di re ni�’ , ‘Di re ne di re -
ne ka za na ca ��z’ slo gan la r� at�l d�.
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● Gökçe UYGUN

Uluslararas� Klarnet
Festivali, 21-30
Eylül tarihleri

aras�nda �stanbul’da gerçek-
le�tirilecek. Notist Müzik
taraf�ndan, Kral Medya ve
Kültür Bakanl��� sponsor-
lu�unda bu y�l ikincisi
yap�lacak festival,  yurt için-
den ve yurt d���ndan pek çok
sanatç�y� �stanbullular ile bu-
lu�turacak. Konserler, resim
ve foto�raf sergileri, work-
shoplar, söyle�iler, �ehir
gezileri ve müzikli gösteriler
gibi pek çok etkinli�in yap�laca�� bir festival pro-
gram� sanatseverlerin be�enisine sunulacak.
Kad�köy metro ve vapur seferleri, Tünel tramvay
sahnesi, Ortaköy Meydan� da dâhil olmak üzere
�ehrin farkl� noktalar�nda birçok etkinli�in olaca��
festivalde, halka aç�k etkinliklere kat�l�m ücretsiz
olacak. Genç Yetenekler Klarnet Yar��-
mas� ve �ehri ren-
klendiren sokak
etkinlikleri bu y�l da fes-
tival program�nda yer
alacak.

� KADIKÖY’DE
SERG�…

Festival kapsam�nda
�irket-i Hayriye Sanat Ga-
lerisi “A�k-� Klarnet” sergi-
sine ev sahipli�i yapacak.
Kendisi de bir klarnet sev-
dal�s� olan akademisyen
Ressam �aban Tuncer’in
gönül verdi�i ses ve    renk-
lerin dans�n� kendine özgü üslubuyla nak�etti�i
eserleri 23-29 Eylül tarihleri aras�nda sanatsever-

lere sunulacak.
Festivalin öne

ç�kan etkinlikleri ise
�öyle;

� Festivalin bu
y�l en ilgi çekici
etkinliklerinden biri
ise aç�l�� konserinin
yap�laca�� 25
Eylül’de Cemal Re�it
Rey Konser Sa-
lonu’nda düzenlenen
Ustaya Sayg� ba�l�kl�
gece olacak. Ahmet
Özhan, Emel Say�n,
Gökhan Tepe,
Gripin, Hakan

Aysev, Linet, Melihat Gülses, Nurdan Torun,
Öykü Gürman, Yavuz Bingöl, Yonca Lodi, Zara
ve Ziynet Sali, klarnetin efsane ismi ve unutulmaz
�ark�lar�n bestekâr� olan �ükrü Tunar ve klarnetin
ya�ayan efsanesi Mustafa Kand�ral� için biraraya

gelecek.  Tunar’�n eser-
lerini seslendirerek büyük
bir vefa örne�i sergileye-
cek olan sanatç�lara, �ef
Orhan �all�el yönetimin-
deki orkestra ve klarnet
virtüözü Serkan Ça�r�
e�lik edecek. Gecede
Mustafa Kand�ral� da
klarneti ile izleyenleri
geçmi�e götürecek.

� 26 Eylül
ak�am� Cemal Re�it
Rey Konser Sa-

lonu’nda Giora Feidman & Gi-
tanes Blondes “Very Klezmer” konseri

gerçekle�ecek. Bu geceyi unutulmaz hale getire-
cek olan Klezmer müzi�inin ya�ayan efsanesi
Giora Feidman’a Balkan ve caz müzi�ini ortak bir

noktada bulu�turan Gitanes Blondes
e�lik edecek. 

� 27 Eylül Per�embe günü Göksun
Çavdar Project �TÜ Mustafa Kemal Am-
fisi’nde bir konser verecek. Fransa’n�n
Vernon �ehrinde dünyaya gelen klarnet
sanatç�s� Göksun Çavdar, küçük ya�larda
tan��t��� klarnette yaratt��� kendine has
üslup sayesinde Zülfü Livaneli, Sezen
Aksu, Fahir Atako�lu, Göksel Baktagir,
M�s�rl� Ahmet gibi pek çok müzisyenle
ayn� sahneyi payla�t�. Say�s�z albüm ve
film müziklerinde de imzas� olan sanatç�,
2. Uluslararas� Klarnet Festivali kap-
sam�nda yetenekleri s�n�rlar� a�m��
müzik adamlar�yla ayn� sahnede bulu�a-
cak.  

� Festival, 29 Eylül ak�am� Cemal
Re�it Rey konser salonunda verilecek
Master Meeting konseriyle sona erecek.
Nefes kesen performans� ile s�n�rlar� zor-
layan klarnetin efsane ismi Ivo Papazov,
Türk ve dünya ritimlerinin tan�nm�� ismi,
vurmal� çalg�lar ustas� Okay Temiz, ben-
zersiz yorumuyla tan�nan akordeonun
önemli isimlerinden Neshko Neshev ve
folk-caz müzi�inin en güçlü seslerinden
Y�ld�z �brahimova ‘Master Meeting’
projesiyle ayn� sahnede bulu�acak.

Göztepe’de bir
Uğur Dündar

gecesi…

Ba�dat Caddesi Forumu’nun düzenledi�i söyle�iler kapsamında
Kadıköylüler’le bulu�an usta gazeteci U�ur Dündar, “Ba�bakan siyasi

mizahı bir alay olarak algılıyor. Gazetecileri ve karikatüristleri
mahkemeye veriyor” dedi. 

İstanbul NEFES alacak!
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● Mustafa SÜRMEL�

Ta sa r�m Atöl ye si Ka d� köy’ün dü zen le -
mi� ol du �u K� y� Kö �e Ka d� köy ya r�� -
ma s� n�n so nuç la r� bel li ol du.

Ka d� köy’ün be lir le nen fark l� böl ge le ri ne yö -
ne lik ola rak ha z�r la nan öz gün ya �am alan la -
r� ta sa r�m la r� be�eni toplad�. Üni ver si te
ö� ren ci le ri nin de ara la r�n da yer al d� �� ta sa -
r�m c� lar ha yal le rin de ki Ka d� köy için 5 ay bo -
yun ca u� ra� ver di.  Ça l�� ma la r�n ta sa r�m
bo yu tu ta mam lan d� ve de re ce ye gi ren ler be-
 lir len di. Ödül tö re ni ise 13 Ey lül Cu ma gü nü
TAK’�n Yel de �ir me ni’nde ki mer ke zin de dü -
zen len di. 

TAK OR MA NI KU RU LU YOR
Ta sa r�m Atöl ye si Ka d� köy’ün yü rü tü cü -

sü ve �e hir Plan c� s� A.Fa ruk Gök su, TAK
için çok önem li bir gün ya �an d� �� n� zi ra aç -
t�k la r� prog ram lar çer çe ve sin de yak la ��k 5
ay dan bu ya na ça l� �an ta sa r�m c� la r�n ürün le -
ri ni or ta ya koy du �u nu söy le di. Göksu, “Ta -

sa r�m ola rak k� y� Kö �e Ka d� köy Prog ra m� n�n
ödül le ri ni da ��t t�k. Ka d� köy Be le di ye si uy -
gu la ya ca �� pro je le ri be lir le ye cek. Bu ra da
amaç; ta sa r�m c�y la be le di ye yi bu lu� tur mak t�.
Ödül ler çok an lam l�. ÇE KÜL Vak f�’n�n 7
A�aç Prog ra m� çer çe ve sin de ser ti fi ka lar ve-
 ril di. Her ta sa r�m c� için �z mir’de 7’�er a�aç
di ki le cek. Bu he men ya p� la cak. Böy le ce
TAK Ka d� köy’ün de bir or ma n� ola cak.
Uma r�m bu a�aç lar la da ha bü yük or man lar,
bu ta sa r�m c� lar la da kent le rin dö nü �ü mün de
da ha bü yük ta sa r�m lar or ta ya ç� kar” de di.

GAZ ZE L� NO UR: ‘HA YA L�M PRO-
 JE M� GAZ ZE’DE UY GU LA MAK’

Gaz ze li No ur Abu za id de TAK’�n K� y�

Kö �e Ka d� köy Prog ra m� için pro je ta sar la yan
ö� ren ci ler ara s�n day d�. Ay n� okul dan ar ka -
da� la r� Özen Ke te ne, Bey za Yal ç�n ile bir lik -
te “Gü ver cin Du va r� ve Kav �ak
Dü zen le me si” pro je siy le Alan 5’te bi rin ci
olan ekip te yer alan No ur Abu za id, Ka d� köy
için ta sar la nan pro je le ri bir gün Gaz ze’de uy -
gu la ma n�n ha ya li ni ta �� d� �� n� söy le di. Bi rin -
ci lik ödü lü nü ekip ar ka da� la r�y la A. Fa ruk
Gök su’dan alan �TÜ ö� ren ci si Gaz ze li No ur
Abu za id mut lu lu �u nu, ken di si ni ödül tö re -
nin de yal n�z b� rak ma yan an ne si Sa ra Mus ta -
fa ile pay la� t�. Ka d� köy’de TAK bün ye sin de
Ka d� köy için mü kem mel i� ler ç� kar t�l d� �� n�,

Ka d� köy’de ol ma n�n ay r� ca l�k ol du �u nu söy -
le yen No ur, Fi lis tin’de, Gaz ze’de ya �a nan la -
r�n her ke sin ma lu mu ol du �u nu be lir te rek,
“Ka d� köy için ta sar la nan bir bi rin den gü zel ve
ör nek pro je le ri özel lik le ken di pro je mi zi bir
gün Gaz ze’de uy gu la mak be nim ha ya lim.
Ho ca la r� m� za, ar ka da� la r� ma ve Ka d� köy Be -
le di ye si’ne böy le bir or ta m� sun du �u için te -
�ek kür edi yo rum” de di. 

�s tan bul’da ya �a ma n�n özel lik le mi mar -
l�k bö lü mü ö� ren ci le ri için e� siz bir �ans ol -
du �u nu di le ge ti ren No ur, Ga ze te Ka d� köy’e
yap t� �� aç�k la ma da, “Gaz ze’yi çok öz lü yo -
rum. Ora da do� dum ama ora da ka la ma d�m.
En son 2 y�l ön ce gi de bil dim. Umu yo rum i-
ler de gi dip ora ya bir �ey ler ya pa bi li rim.
Özel lik le Türk in san � na çok te �ek kür et mek
is ti yo rum. Bu ra da bi zi ya ban c� his set tir me -
di ler. Ne za man bi ri si ne Gaz ze li ol du �u mu
söy le sem sev gi, mi sa fir per ver lik ve  yar d�m -
la  kar �� lan d�m” di ye ko nu� tu. 
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ir za man lar genç ler için ço cuk luk -
tan kur tul ma n�n sim ge si si ga ra iç -
mek ti. Elin de ve ya a� z�n da si ga -
ray la poz ver me yen Holl ywo od y�l -

d� z� he men he men hiç ol maz d�. Uçak ta,
oto büs te, lo kan ta da her ka pa l� yer de si ga -
ra içi lir di. Ya ni si ga ra iç mek ola �an, genç -
ler için de ne re dey se bir iti bar sim ge siy di.
Ga zi an tep’te oku du �um Ti ca ret Li se si’nde
hiç k�z ö� ren ci yok tu. �lk kez �s tan bul’da
üni ver si te de k�z okul ar ka da� la r�m ol du.
Gör düm ki hep si si ga ra içi yor lar, ara la r�n -
da ha n�m ev la d� gi bi kal ma mak için ben de
ba� la d�m. 20 y�l ka dar sür dü. Bu ara da
e�im le ta n�� m�� t�m. Er kek lik si ga ra ve iç -
kiy le bel li olu yor ya, “Ben si ga ra içe rim,
ara da bir de al kol al� r�m. Bun la r�n her iki si
de ko kar, ya bun la ra ya da bun la r�n ko ku -
la r� na al�� ma l� s�n” de mi� tim. O bun la ra
al�� ma d�, ko ku la r� na da bo yun e� di.

�im di dü �ü nü yo rum ve dü �ün dük çe
e�i me kar �� mah cu bi yet du yu yo rum. Bi li -
yo rum ki sev gi söz le ol maz. Sev di �i niz in -
sa n�n gö rü �ü ne, an la y� �� na, ya �am bi çi mi -
ne, zev ki ne say g� gös ter me niz ge re kir. 20
y�l si ga ra iç ti �im hal de, bir si ga ra tab la s�n -
da sön dü rül mü� iz ma rit le kar �� la� sam, ko -
ku su na da ya na m� yo rum. Oy sa ki “sev gi -
lim” de di �im e�i me 10 y�l, “Çok se vi yo -
rum” de di �im ço cuk la r� ma da 4 y�l ve 8 y�l
si ga ra kok lat m�� t�m.

Bi ri ni sev di �i ni zin öl çü sü, onun re fah
ve mut lu lu �u na yap t� �� n�z kat k� ya, ge li �i mi
ve de �i �i mi yo lun da ver di �i niz des te �e,
kim li �i ne, ki �i li �i ne, zevk le ri ne duy du �u -
nuz say g� ya, onu ra hat s�z et me mek için
sarf et ti �i niz ça ba ya ve onu bir de �er ka -
bul ede rek gös ter di �i niz öze ne gö re be lir -
le nir. E�i niz, ço cuk la r� n�z ve çev re niz de ki
tüm in san lar için ve re bi le ce �i niz en bü yük
ödül on la r� da ha çok se ve bil mek ama c�y la
il gi li, özen li ve du yar l� ol mak t�r. 

Dün ya o ka dar gü zel ve be re ket li ki her
gün önü mü ze se ve bi le ce �i miz bir çok �ey
ç� kar. Far k� na var ma d�k la r� m�z önü müz den
ge lip ge çer. An cak far k� na var d� �� m�z, il gi
ve özen gös ter di �i miz, ko ru du �u muz �ey -
ler ya �a m� m� za ka t� l�r. Dün ya öy le si ne zen -
gin ki, et ra f� m�z se ve cek ne ka dar çok �ey -
le do lu… Fa kat biz çok az� na odak la n� yo -
ruz. Ken di duy gu ve dü �ün ce le ri miz le çev -
re mi zi k� s�r la� t� r� yo ruz. Bi ri ne k� z� yor, öte ki -
ne kü sü yor, di �e ri ni k�s ka n� yo ruz. Mal,
mülk pay la �� m� ne de niy le kar de �iy le ko -
nu� ma yan, kin tu tan in san lar ta n� r�m. Ma -
la, pa ra ya odak la n�p sev me yi unu tan, a� k�
sev gi yi bi le pa ray la sa t�n al ma ya kal k� �an
ne ka dar çok in san var. Bi lir mi si niz? 

Sev mek için hiç ko �ul koy ma y� n�z. Sev -
mek için tüm s� n�r la r� kal d� r� n�z,  önü nü ze
ç� kan her f�r sa t� de �er len di ri niz. Ya �a m� n� -
za se ve cek da ha çok �ey ka t� n�z. Ne ka dar
çok �e yi se ver se niz ya �a m� n�z o den li çok
zen gin le �ir.

Al lah’�n bi ze ver di �i en bü yük he di ye
sev me ye te ne �i dir. Al lah’a te �ek kür için
bu ye te ne �i ni zi çok s�k kul la n� n�z, ge li� ti ri -
niz. Sev me yi al�� kan l�k ha li ne ge ti ri niz.
Sev gi ni zin ge li �ip bü yü ye ce �i or tam la r�
se çi niz. Bu lun du �u nuz ye ri ener ji niz, ho�
gö rü nüz, an la y� �� n�z, se vin ci niz ve co� ku -
nuz la sev gi bah çe si ne dö nü� tü rü nüz. Ken -
di ni zi sev gi do lu, se ve cen bir in san ha li ne
ge tir me ye ça l� �� n�z. Sev dik çe dün ya ya
sev gi gö züy le bak ma y� ö� re nir si niz. O za -
man çev re niz de ki her �ey da ha gü zel gö -
rü nür. Mo ra li niz düz gün, umu du nuz bü -
yük, ha yal le ri niz ge ni�, ce sa re ti niz yük sek
olur.

Sev gi nin kar �� t� nef ret de �il, kor ku dur.
Sev dik çe ken di ni ze olan inan c� n�z ve gü -
ve ni niz ar tar. Di �er in san la ra da inanç ve
gü ven du yar s� n�z. ”Sev di �im kim se ler den
ba na za rar gel mez” der si niz. On la r� da ha
çok se ver si niz. Çün kü sev gi, sev gi ya ra tan
bü yük bir güç tür. Sev dik çe kar �� l� �� n� da ha
de rin bir sev giy le al�r s� n�z. Sev dik çe in san -
la r�n ne ka dar iyi ve kut sal bi rer var l�k ol -
duk la r� n� an lar s� n�z. Sev dik çe ha fif ler, yük -
sek le re ç� kar, ken di ni zi cen net te his se der -
si niz.   

�li� ki le ri ni ze sev gi nin ege men ol ma s� n�
is ti yor sa n�z, hiç kim se den bek le me den
sev gi yi üret me nin ve ko ru ma n�n so rum lu -
lu �u nu da üst len me li si niz. Bir kon fe ran -
s�m da, genç bir ba yan söz al d�. “Ka y�n va -
li dem be ni hiç sev mi yor, ne yap mam ge re -
kir?” de di. “Siz onu se vi yor mu su nuz?”
de dim. “Öy le su rat s�z, öy le kö tü ki ne re si -
ni se ve yim” di ye ya n�t la d�. Siz sev mez se -
niz, sev gi ni zi kar �� ya his set tir mez se niz,
onun si zi sev me si ni sa� la ya maz s� n�z.
Çün kü or ta ma sev gi siz li �i ka tan siz si niz.
�çin de sev me ye te ne �i ol ma yan hiç bir in -
san yok tur. �çi miz s� n�r s�z sev giy le do lu dur.
On la r� or ta ya ç� ka r�p ya �a m� n� za ka t� n�z.
Sev gi ko nu sun da ha sis ol ma y� n�z. Sev me -
ye dai ma is tek li olu nuz. Dün ya da se ve cek
bu ka dar çok �ey var ken, bi zim sev gi siz lik -
le u� ra� ma m�z, sev gi siz or tam lar ya rat ma -
m�z en bü yük fa kir lik tir.

Se vi niz ve sev gi için de ya �a y� n�z. 

�nal AY DI NO� LU’nun ve re ce �i 
�Ç SEL YA �A MA YOL CU LUK KUR SU 

21 Ekim 2013 Pa zar te si 
Sa at : 11.00’de ba� lı yor. 

Sa lon: Ka dı köy Be le di ye si Bri fing Sa lo nu
Ka yıt ve Bil gi: 0216 408 20 20 

Ne ba hat Ha nım
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Tasarım Atölyesi Kadıköy’ün 5 ay süren çalı�malarını
tamamlandı. Kıyı Kö�e Kadıköy programı kapsamında

Kadıköy’ün farklı bölgeleri için farklı tasarımlar
hazırlandı. Dereceye giren projelere ödüller verilirken,

tasarımlar görülmeye de�erdi. 
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ALAN 1: 
1. B� R�N C� PRO JE: IDE AS (Din çay Ko -
nar, Ber kin La le, Atı lım Yıl maz) / Mu rat
De de
2. �K�N C� PRO JE: Atel ye 70
3. ÜÇÜN CÜ PRO JE: Sa mim Mag ri so
ALAN 2: 
1. B� R�N C� PRO JE: Ase na Gür me riç /
Mer ve Özen
2. �K�N C� PRO JE: PAB Mi mar lık(Da ni el
Pal fi Tür ker �ay lan, U�ur �ma mo� lu)
3. ÜÇÜN CÜ PRO JE: IDE AS (Din çay
Ko nar, Ber kin La le, Atı lım Yıl maz) /
Mu rat De de
ALAN 3: 
1. B� R�N C� PRO JE: Do ruk Ka ra göz

2. �K�N C� PRO JE: 3M Mi mar lık
3. ÜÇÜN CÜ PRO JE: Ece Cö mert/Berk
Kur tel
ALAN 4: 
1. B� R�N C� PRO JE: 3M Mi mar lık
2. �K�N C� PRO JE: Bih ter Çe lik / Ali can
Ba ha dır / Tü mer Ke ser
3. ÜÇÜN CÜ PRO JE: Gü ney Gül te kin /
Bur cu Se vin 
ALAN 5: 
1. B� R�N C� PRO JE: Özen Ke te ne /
Bey za Yal çın / No ur Abu za id
2. �K�N C� PRO JE: Bil ge Mü ge �ç me li /
Gö ze Bay ram / Sel ma Ulu soy �en yurt
/ Zey nep Yal man
3. ÜÇÜN CÜ PRO JE: Sel çuk Ak -

soy/Çi� dem Dal kı lıç / Hi lal Eye ci o� lu
ALAN 6: 
1. B� R�N C� PRO JE:
Sa lon Arc hi tects
2. �K�N C� PRO JE:
Mert Gö nül
3. ÜÇÜN CÜ PRO JE:
Me te Cam Ara ba cı / Tan ju Co� kun
ALAN 7: 
1. B� R�N C� PRO JE: SO Mi mar lık
2. �K�N C� PRO JE: 3M Mi mar lık
3. ÜÇÜN CÜ PRO JE: Can Gü ve nir
ALAN 8: 
1. B� R�N C� PRO JE: Dic le Ta� kın / Di lan
Ka ra
2. �K�N C� PRO JE: As lı Alp / Tu� çe Tur -

hal
3. ÜÇÜN CÜ PRO JE: 3M Mi mar lık
ALAN 9: 
1. B� R�N C� PRO JE: 3M Mi mar lık
2. �K�N C� PRO JE: �s ma il Ak �it / Anıl
Sa lar / Ne val Ta rım / Z. Fat ma �en
3. ÜÇÜN CÜ PRO JE: Gül ce Kan tü rer /
Ta rık Ya �ar
ALAN 10: 
1. B� R�N C� PRO JE: Bu rak Pe lenk
2. �K�N C� PRO JE: Bil ge Ay dın  
3. ÜÇÜN CÜ PRO JE: Bil ge Mü ge �ç me li
/ Gö ze Bay ram / Sel ma Ulu soy �en -
yurt / Zey nep Yal man
TAK Özel ÖDÜ LÜ: 
Meh met Ak �an

De re ce ye gi ren pro je le rin ta sa rım cı la rı na ödül le ri ni; Çe kül Vak fı Ku ru cu su Me tin Sö zen, Ka dı köy Be le di ye Ba� kan Yar dım cı sı 
Mus ta fa De mir can, Ka dı köy Be le di ye si Plan Pro je Mü dü rü �u le Onur, Çe kül Vak fı Ko or di na tö rü Be tül Sö zen, Kent sel Stra te ji’den Fa ruk Gök su,
Ka dı köy Be le di ye si Plan Pro je Mü dür Yar dım cı sı �u le Say dam, Çe kül Vak fı Yö ne tim Ku ru lu Üye si Ha san Öz gen, Ar ki te ra Mi mar lık Mer ke zi Ku -

ru cu su Ömer Yıl maz, TAK Ko or di na tö rü Ömer Ka nı pak, Hü se yin Kap tan ve TAK Ko or di na tö rü Sı la Akalp ver di.

Kadıköy için tasarladılar

Gaz ze li No ur Abu za id ödül
törenine ailesi ile katıldı. 
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● Sem ra ÇE LE B�

�ç Has ta l�k la r� Uz ma n� Dok tor Ji rayr Kay-
 nak, 90 y�l l�k Ka d� köy lü… Mo da’da do�-
 mu� bü yü mü� ve ai le siy le ora da

ya �a ma ya de vam edi yor. T�p Fa kül te si’ni bi -
tir dik ten son ra Ka d� köy Ta ri hi Çar �� için de
aç t� �� mu aye ne ha ne si ise 64 y�l d�r Ka d� köy -
lü nün hem mo ral hem �i fa bul du �u bir bu-
 lu� ma nok ta s�. Üs te lik sa de ce Ka d� köy’de
de �il tüm Ana do lu’da ünü ya y�l m�� bir mes -
lek us ta s�…

Y�l lar ca ih ti ya c� olan her ke se ka p� la r� n�
so nu na ka dar aç m��, Hi pok rat ye mi ni ne sa -
d�k ka la rak sa de ce dok tor luk mes le �i nin de -
�il in san l� ��n da yü zü nü gül dür mü� Dr.

Ji rayr Kay nar, Ka d� köy’ün göz be be �i. Es naf
da semt sa kin le ri de ona ve fa bor cu nu öde-
 mek is ti yor. Her ne ka dar ken di si al çak gö -
nül lü lü �ün den “böy le �ey le ri pek
sev me di �i ni” söy le se de, onun gü ler yüz lü il-
 gi si ne maz har ol mu� her kes, bu dün ya dan
gö çüp git me den ken di le ri için ne ka dar k�y -
met li ol du �u nu gös ter mek is ti yor lar us ta -
ya…

Es na f�n öne ri siy le Ta ri hi Çar �� Der ne �i
ha re ke te geç ti ve dok to run mu aye ne ha ne si -
nin bu lun du �u �ma ma ta So kak’�n ad� n�n
“Dr. Ji rayr Kay nar So ka ��” ol ma s� için 48 di -
lek çe yi Ka d� köy Be le di ye si’ne tes lim et ti.
Ka d� köy Be le di ye Mec li si’nde ka bul edi lip
�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si Mec li si’nde

onay la n�r sa, ya �a yan bir de �e re say g� ifa de -
si ye ri ni bu la cak. Es naf da za ten Dr. Ji rayr
ya �ar ken ad� n�n so ka �a ve ril di �i ni gör sün di -
ye ça ba l� yor. 

Kaç ku �ak t�r Ka d� köy lü ol du �u nu bil me -
yen ama bu ra da ya �a mak tan da ça l�� mak tan
da çok mut lu ol du �u nu söy le yen Ji rayr
Bey’in ba ba s� da Ve ci hi Hür ku�’un ilk uça -
�� n� ya pan ta mir ci ler den… Ka d� -
köy Çar �� için de ki ki li se den
Ha san pa �a’da ki Er me ni me zar l� -
�� na ka dar el ler üze rin de ta �� nan
Agop us ta n�n o� lu Dr. Ji rayr da
ba ba s� ka dar se vi li yor. 

Sa de ce yar d� ma ih ti ya c� olan la -
ra yap t�k la r�y la de �il mes lek te ki us -
ta l� ��y la da çok se vi li yor. En bü yük
özel li �i es ki ve en gü ve ni lir tek nik
olan el le mu aye ne ye de vam et me si.
Tes pit le ri nin yüz de 99’u do� ru ç� k� -
yor ve has ta la r� k� sa sü re de sa� l�k la r� -
na ka vu �u yor. 

Dr. Ji rayr Kay nar ve onun için her
�e yi yap ma ya ha z�r es naf dost la r�y la
mu aye ne ha ne sin de bu lu� tuk, ke yif li bir
soh bet yap t�k.

� Kaç y�l l�k Ka d� köy lü sü nüz?
1923 do �um lu yum ve do� du �um gün-

 den be ri Ka d� köy’de ya �� yo rum. 90 ya ��n da -
y�m. 

� 90 ya ��n da s� n�z ve ça l�� ma ya de vam
edi yor su nuz…

Ta bi i. Tam sü rat le ça l� �� yo rum hem de.
Gi de rek ken di mi ge li� ti ri yo rum, da ha çok
genç le� me ye ba� l� yo rum. 

� Ai le niz de Ka d� köy lü de �il mi? Bah -
se der mi si niz bi raz on lar dan?

Kaç ku �ak t�r bu ra da y�z bil mi yo rum ama
ba bam da onun ba ba s� da Ka d� köy’de do�-
 mu� ya �a m��. Ben ken di mi bil dim bi le li Mo -
da’da ya �� yo rum. Ha ya t�m bo yun ca ba� ka

bir yer de ya �a ma d�m. Dört kar de �iz. Ba bam
oto mo bil ta mir ci siy di. Tür ki ye’de ilk uça ��
ya pan in san ba bam d�r. 

� Ve ci hi Hür ku�’un uça �� m� yok sa?
Evet, Ve ci hi Hür ku�’un ilk uça �� n� ya pan

ba bam d�r. Agop Us ta…
� Siz han -

gi okul lar da oku -
du nuz Ka d� köy’de?

Hay dar pa �a Li se si’ni bi tir dim. �m ti han la
T�p Fa kül te si’ne gir dim. O za man çok zor du
bu fa kül te ye gir mek. 1949 y� l�n da me zun ol -
dum. O ta rih ten be ri bu mu aye ne ha nem de
dok tor luk ya p� yo rum. 64 y�l d�r Ka d� köy’de
dok tor luk ya p� yo rum. Ko lay �ey de �il…

� El bet te. Has ta la r� n�z hep Ka d� köy’den
mi?

Bu ci var dan çok has tam var ta bi. Ama
ba na Kars Di gor’dan bi le has ta ge lir. Ana do -
lu’dan ge len çok has tam var. Ken di mi sev -
dir dim. 

� Na s�l sev dir di niz?
Ta bi at�m iyi. Ak si de �i lim. Bi li yor su nuz

dok tor lar bi raz ak si olu yor çün kü (gü lü yor).
Has ta za ten ra hat s�z bir de ben yü zü mü asar -
sam ne olur onun ha li? Dü �ün mek ge re ki yor. 

� Du ru mu uy gun ol ma yan lar dan da
üc ret al m� yor mu� su nuz…

Evet, pa ra s� ol ma yan dan mu aye ne üc re ti
al mam. Her gün en az iki üç has ta ya üc ret siz
ba ka r�m. 

� Es naf ar ka da� la r�n so ka �a is mi ni zin
ve ril me si ta le bi ne ne di yor su nuz?

Ben sev mem öy le �ey le ri… Ta bi gü zel
bir gi ri �im, sa �ol sun lar ama ben öne ç�k ma -
y� sev mi yo rum. 

� Pe ki bi raz Ka d� köy’den bah se der mi -
si niz? 90 y�l da çok de �i� ti mi?

Ka d� köy hal k� de �i� ti. Es ki -
den he pi miz bir bi ri mi zi ta n�r d�k.
Kom �u la r� m�z de �i� ti, ar t�k kim-
 se yi ta n� m� yo ruz. Kom �u luk bit -
ti, in san l�k da bit me ye ba� l� yor. 

Ka d� köy ay r� bir �e hir dir,
ay r� bir yer… Mo da ba� ka -
d�r… En kül tür lü in san lar Ka -
d� köy’de ye ti �ir.

� �n san la r� de �i� ti pe ki
kent ola rak de �i� ti mi Ka d� -
köy?

Bi na ba k� m�n dan faz la
de �i� me di. Mo da hiç de -
�i� me di, ne in san la r� ne bi-
 na la r�. Ben Mo da’y�
se ve rim. 

� Mem nun mu su nuz
Ka d� köy’de ça l�� mak tan, ya �a -

mak tan?
Mu hak kak, çok mem nu num. Has ta la r�m

bi le ne re de olur sam ge lir ler. Ara m�z da dok-
 tor-has ta ili� ki sin den öte bir dost luk olu yor. 

� Sa� l�k sis te min de el le mu aye ne dö ne -
mi bit ti gi bi, ma ki ne ler le te� his ko nu lu yor
ama siz es ki yön tem le te� his ve te da vi ye de -
vam edi yor su nuz…

El le mu aye ne ye ar t�k ehem mi yet ver mi -
yor lar, film çek, to mog ra fi çek de yip so nuç -
lar dan te� his ko yu yor lar. Hal bu ki ön ce el le
ka ra ci �e ri saf ra ke se si ni kon trol et mek ge re -
kir. Bü tün vü cu du aya k u cu na ka dar in ce le -
mek ge re kir. Ar t�k el de� dir me den te� his
ko yu yor lar son ra da so nu ca ula �a m� yor lar.
Ada m�n bun la r� yap t� ra cak pa ra s� var m� yok
mu onu bi le sor mu yor lar. 

� Pe ki, bu ya �� n� za ra� men ne den ça l�� -
ma ya de vam edi yor su nuz?

Ate� gi bi yim, de li kan l� gi bi yim. Eve gi -
de rim, al ko lü mü de al� r�m. Her ak �am ol ma -
sa bi le Cu ma Cu mar te si Pa zar ak �am la r�
mil li iç ki miz ra k� y� içe rim. 

� Ne tav si ye edi yor su nuz Ka d� köy lü le re
sa� l�k için?

Ön ce ak�l sa� l� ��! Her �e yin ba �� ak l� m� -
z� ko ru mak. Her �e yi ak�l ida re edi yor. 
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ES NAF CAN TO PAK BA�: 43 y�l l�k
Ka d� köy lü yüm. 38 se ne dir Ta ri hi Çar -
��’da es na f�m. 43 y�l d�r dok to ru mu zun

has ta s� y�m. Dok tor be yi miz sa de ce
dok to ru muz de �il ca n� m�z. Al lah tüm
has ta la r�n dan bi rer ya� al s�n ben den
de be� y�l al s�n ona ver sin. Dük kâ n� -

m�n önün de bir sey yar sa t� c� ar ka da �� -
m�z var d�. “Dok tor bey ba�

dön me le rim var” di yor. Dok tor Ji rayr
mu aye ne ha ne si ne ça �� r� yor, ba k� yor
ve ta bi hiç bir üc ret al m� yor. 15 gün

son ra ka p� n�n önün de gö rün ce du ru-
 mu nu so ru yor. Ar ka da �� m�z ilaç la r�

ala ma d� �� n� söy le yin ce Cu mar te si le ri
aç ma d� �� hal de mu aye ne ha ne si ne gi -
di yor, ilaç la r� al� yor ve kul lan ma s� için

ik na edi yor. Son ra da be ni uyar d� ta kip
et mem için. Ya ni hem mu aye ne edi -

yor, hem ta ki bi ni ya p� yor ve ger çek ten
bu nu çok iç ten ya p� yor. Biz de böy le

bir in sa n�n is mi ma hal le mi zin so ka �� na
ve ril sin is te dik. Ta ri hi Çar �� Der ne �i mi -

ze öner dik, ka bul edil di. Y�l lar ca Ka d� -
köy lü le re kar �� l�k s�z hiz met ver mi�

dok to ru mu zun is mi nin mu aye ne ha ne -
si nin ol du �u so ka �a ve ril me si ni is ti yo -

ruz. Bu nun için her �e yi 
yap ma ya ha z� r�z. 

ES NAF �S MA �L �NANÇ: Dok tor bey
bir me lek tir. Bu so kak ta is mi nin mut la -
ka ya �a ma s� ge rek. Ben is ti yo rum ki

ken di si ha yat tay ken bu so kak ta is mi ni
gör sün. Biz is ti yo ruz ki öl dük ten son ra

de �il ya �ar ken k�y me ti nin bi lin di �i ni
his set sin. Ka d� köy Be le di ye si �a ir Ce -
mal Sü re ya’n�n evi nin so ka �� na onun
is mi ni ver di, çok da gü zel bir �ey yap -
t�. Ay n� s� n� biz de dok tor be yi miz için
is ti yo ruz. Ya �ar ken k�y met ve ril sin di -
yo ruz. 70 y�l dok tor lu �uy la nam sal m��
ama bu nu pa ray la de �il ki �i li �i ve in-
 san l� ��y la yap m�� bi ri var il çe miz de.

Bu nu önem se me li yiz. 
Be nim ba bam Er me ni le rin, Rum la r�n,

Ya hu di le rin, Türk le rin bir ara da ya �a d� -

�� bir Ka d� köy’de ya �a m��. Biz es naf l� -
�� on lar dan ö� ren dik, bu da 

unu tul ma ma l�. 
TA R� H� ÇAR �I DER NE ��

BA� KA NI AL� GEÇ GEL: Çar �� es na f� -
m�z �ma ma ta So ka ��’n�n is mi nin “Dr.

Ji rayr Kay nar So ka ��” ol ma s� n� is ti yor.
Bu nun la il gi li 48 ta ne di lek çe yi Ka d� -

köy Be le di ye si’ne tes lim et tik. Mec lis te
ka bul edil me si ha lin de �s tan bul Bü yük -

�e hir Be le di ye si Mec li si’nden onay
ç�k ma s� n� bek le ye ce �iz. Se la mi Ba� -

ka n� m� za ko nu yu ilet ti �i miz de “Ta bi i ki
es na f� m�z da semt sa kin le ri bu nu is ti -
yor sa biz ge re ke ni ya pa r�z” de di. Dr.

Ji rayr, Ka d� köy’ümü zün ya �a yan ef sa -
ne le rin den bi ri ger çek ten. Hem ya� ça
hem bil gi bi ri kim ola rak yük sek de re-
 ce de tec rü be le ri var. Bi zim ta le bi miz
öl me den ön ce ya �a yan de �e rin ya �a -
yan nok ta ya ko nul ma s�. Bi ze, bu ra da
ya �a yan es na fa ne dü �ü yor sa yap ma -

ya ha z� r�z. 

“BU SO KA ĞA DOKO TRU MU ZUN ADI NIN
VE RİL ME Sİ İÇİN HER ŞE Yİ YA PA RIZ”

KA DI KÖY’ÜN ME LE Ğİ 
Dr. Ji rayr Kay nar’a ve fa…

Kadıköy’ün 
64 yıllık doktoru

Jirayr Kaynar için
Tarihi Çar�ı esnafı
harekete geçti. 90
ya�ındaki Ermeni
doktorun, maddi

durumu iyi
olmayan

hastalarına
ücretsiz baktı�ı

muayenehanesinin
oldu�u soka�a

adının verilmesini 
isteyen esnaf,

topladı�ı
dilekçeleri
Kadıköy

Belediyesi’ne
verdi. 
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Ata�ehir’le Kadıköy’ün ayrılmasından sonra Ümraniye
sınırlarında kalan Geçici Hayvan Barına�ı ile ilgili olumlu
geli�meler var. Ba�kan Öztürk’ün belediye meclisinde ve
blogunda yaptı�ı açıklamalar, hayvanseverleri sevindirdi.

KASEV’e
BAKAN

KONUK OLDU
KASEV Vakfı ile FEV (Fiziksel Engelliler Vakfı)’nın
2012 yılında yaptıkları i�birli�i protokolü uyarınca

ya�lı ve engellilere KASEV Vakfı Kamil Çetin
Oraler kampüsünde tesis yapılması için

çalı�malar sürüyor. Mevcut dinlenmeevi-
huzurevine ek olarak in�a edilen tıbbı bakımevi
rehabilitasyon merkezi, ek huzurevi ya�lı engelli
bakıcısı refakatçisi sa�lık meslek yüksek okulu
tesislerinin yapımı ve faaliyete geçirilmesi için

yo�un bir çalı�ma var. 
FEV Vakfı’nın giri�imleri ile bu çalı�maya devletin

de katkısının sa�lanması ve konu hakkında
ayrıntılı bilgi almak amacıyla Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Fatma �ahin ile bakanlık

yetkilileri, 29 A�ustos  Cuma günü Tuzla KASEV
Dinlenme Evi’ni ziyaret ettiler. Projeden ve

çalı�malardan memnun kaldı�ını belirten Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanı �ahin, KASEV huzurevi

ya�lılarıyla da sohbet etti. 

Ka d� köy Be le di ye si’nin,
Üm ra ni ye s� n�r la r� için -
de ka lan ve ara zi si Ba -

kan lar Ku ru lu ka ra r�y la be le di ye
hiz met ala n�n dan ç� ka r� l�p fi nans
mer ke zi ola rak pro je len di ri len
Ge çi ci Hay van Ba r� na ��’na ye ni
yer bu lun ma s�y la il gi li umut ve ren
ge li� me ler ya �an d�. 

Ka d� köy Be le di ye Mec li si, ta til -
de ol ma s� na ra� men Ge çi ci Hay van
Ba r� na ��’n�n Ta kas Pro to ko lü için
ola �a nüs tü top lan t� yap t�. Ka d� köy Be le di ye Ba� -
ka n� Se la mi Öz türk de blo gun da son ge li� me le ri
pay la� t�. Ba� kan Öz türk, Ba r� na ��n, ye ni mo dern
ye ri ne ta ��n ma dan bo �al t�l ma ya ca �� n�, ba r� na ��n
ye ni ye ri nin Ka d� köy lü le rin ona y� al�n ma dan be-
 lir len me ye ce �i ni be lirt ti. Ba� kan Öz türk’ün aç�k-
 la ma la r� hay van se ver le ri se vin dir di. 
� BA� KAN ÖZ TÜRK: “KA DI KÖY LÜ LE R�N

ONA YI OL MA DAN BA RI NAK
H�Ç B�R YE RE TA �I NA MAZ”

“Ata �e hir’le Ka d� köy’ün ay r�l ma s�n dan son ra
Üm ra ni ye s� n�r la r�n da ka lan Ge çi ci Hay van Ba r� -
na �� m� za Üm ra ni ye Be le di ye si ta ra f�n dan de fa -
lar ca tah li ye ih ta r� ya p�l m�� ve Ba r� nak’�n
bu lun du �u yer den ç� ka r�l ma s� için bas k� ya p�l m�� -
t�r. Ha li ha z�r da, Ba kan lar Ku ru lu Ka ra r�y la Ba r� -
nak’�n da için de ol du �u mül kü Be le di ye mi ze ait

olan yer, Fi nans Mer ke zi ola rak
pro je len di ril mi� ve onay lan m�� -
t�r. Bu pro jey le bir lik te, uzun y�l-
 lar d�r di ren me mi ze ra� men ar t�k
Ba r� nak’�n bu lun du �u yer de
kal ma ola s� l� �� or ta dan kalk-
 m�� t�r. �im di gün dem de olan
Ta kas Pro to ko lü  ile bu gün
kul la n� lan Ba r� nak ala n� n�n
iki ka t� bü yük lü �ün de bir ye -

rin Ba kan l�k ça tah sis edil me si ol maz sa ol -
maz bir �art ola rak pro to ko le ek len mi� tir. Ay r� ca
bu pro to kol le, Ta ri hi �eh re ma ne ti Bi na s� n�n he -
men ar ka k�s m�n da yer alan ve 9 y�l d�r at�l b� ra k� -
lan Ma li ye Ba kan l� �� mül kü olan iki kat l� bi na da
Kent Kü tüp ha ne si pro je si ne da hil edil mi� tir. Ay -
r� ca, ar sa n�n ede ri kar �� l� �� 35.000.000 TL Ka d� -
köy Be le di ye si büt çe si ne ak ta r� la cak t�r.
� HAY VAN SE VER LE R�N VE KA DI KÖY LÜ-

 LE R�N ONAY LA YA CA �I YE N� B�R BA RI NAK
Bu pro to kol le uzun sü re dir yap ma y� plan la d� -

�� m�z da ha ge ni� da ha mo dern bir ba r� nak için
çok önem li bir ad�m at m�� ol duk. Gös te ri le cek ye -
rin Ka d� köy’e ya k�n, ula �� m� ko lay, gü ven li, sa� -
l�k l� ve Hay van Hak la r� Sa vu nu cu su Si vil Top lum
Ör güt le ri nin ve Ka d� köy lü le rin onay la d� �� bir
alan ol ma s� te mel �ar t� m�z d�r.

Ye ni Ba r� nak ya p�l ma dan ve ta ��n ma i� le mi
ta mam lan ma dan, mev cut Ba r� nak’�n bo �al t�l ma s�

söz ko nu su bi le ola maz. Bu nu hem
bir hay van se ver, hem de kent yö-
 ne ti ci si ola rak ta ah hüt edi yo rum.

Ka d� köy Be le di ye Mec li si’nde
al d� �� m�z ka rar bu ko nu hak k�n da
Ka d� köy lü le rin da ha çok bil gi len -
di ril me si ve tar t� ��l ma s� yö nün de
ol mu� ve bu nun için Hu kuk Ko -
mis yo nu na ile til mi� tir. Ko nuy la il-
 gi li tüm ge li� me le ri si zin le
pay la� ma ya de vam ede ce �iz. Tüm
hay van dost la r� n� sü re ci ta kip et -
me ye ve sü re cin par ça s� ol ma ya
da vet edi yo rum. Ge lin da ha bü yük,
da ha mo dern, da ha gü zel ve da ha
sa� l�k l� bir hay van ba r� na �� n� bir-
 lik te ku ra l�m.”

KADIKÖY Belediyesi'nin de
üyesi oldu�u Avrupa Engelliler

�çin Hizmet Sa�lay�c�lar� Derne�i
(EASPD), “Engellilerin �stihdam�,
Fark�ndal�k Artt�rma & �stihdam
F�rsatlar�” ba�l�kl� konferans,
�stanbul'da yap�lacak.  
27-28 Eylül tarihleri

aras�ndaki konferansta;
engellilerin istihdam

konusunda
kar��la�t�klar�

sorunlar, mevcut
durum, payda�lar ve

son uygulamalar
tart���lacak. ��kur,
Dolunay Yeti�kin Engelliler

Derne�i ve RACE konsorsiyumu
ile i�birli�i içinde ve Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanl���

Özürlü ve Ya�l� Hizmetleri Genel

Müdürlü�ü’nün ev sahipli�inde
yap�lacak olan konferansta,
engellilerin �stihdam� konusu
tart���lacak ve proje örnekleri
sunularak, atölye çal��malar�

gerçekle�tirilecek.
Konferans�n ikinci günü
olan 28 Eylül Cumartesi

günü ö�leden sonra,
engelli istihdam� ile ilgili
projelerin ve kurumlar�n
stant açaca�� “market

place” isimli bir çal��ma
yap�lacak. Kad�köy

Belediyesi Engelsiz-�� ve
�stihdam Merkezi de

projelerin sergilendi�i bu
pazar yerinde bulunacak

ve Kad�köy Belediyesi’nin bir
Avrupa Birli�i projesinin ç�kt�s�

olarak kurulan Merkezin
çal��malar�n� anlatacak.  
� ENGELL�LERE E��T

FIRSATLAR
1996’da kurulmu� olan ve
10.000'den fazla hizmet

sa�lay�c�y� ve �emsiye kurulu�un
üye oldu�u, kâr amac� gütmeyen

bir Sivil Toplum Kurulu�u olan
EASPD'nin temel amac�, etkili ve
yüksek kaliteli hizmet sistemleri

arac�l���yla engellilerin e�it
f�rsatlara sahip olmas�n�

desteklemek. Bu amaçla;
kullan�c� merkezli hizmet, iyi

yönetim, eri�ilebilirlik,
uygulanabilirlik, kat�l�mc�l�k,

�effafl�k gibi prensiplere ba�l�
kalarak, Birle�mi� Milletler Engelli

Haklar� Konvansiyonu'nun tam
olarak uygulanmas�,

engelliler için adil
çal��ma ko�ullar� ve

hizmet sektöründe
çal��an personelin

hayat boyu
ö�renme

f�rsatlar�na sahip
olmas� gibi

alanlarda faaliyet
gösteriyor. Dernek,
engellilere hizmet

sa�layan  binlerce kurum ve
kurulu�u çat�s� alt�nda toplayarak;
Avrupa çap�nda; bilgi, deneyim
ve iyi uygulamalar�n güçlü ve

etkili bir �ekilde
payla��lmas�na olanak

sa�l�yor. Kad�köy Belediyesi
de 2012’de bu  kuruma üye
olarak, Engelli Dan��ma ve

Dayan��ma Merkezinin
çal��malar�ndaki kaliteyi

artt�rma yolunda önemli bir
ad�m att�. 

Türkiye'den kuruma ilk kez
üye olan Sivil Toplum
Kurulu�u olan Dolunay

Yeti�kin Engelliler
Derne�i'nden sonra Kad�köy
Belediyesi, kuruma üye olan
ilk belediye olma özelli�ini

ta��yor. Kad�köy Belediyesi,
EASPD’ye üyelik ile
Avrupa’da engellilik
alan�ndaki yenilikleri,

engellilere yönelik hizmet
sektöründeki çal��malar�,

e�itim alan�ndaki çal��malar�,
istihdam alan�ndaki

uygulamalar� ve genel olarak
engellilere yönelik verilen siyasi

kararlar� ve politikalar� takip
etmeyi amaçl�yor. Avrupa

Birli�i'nde Komisyon'da al�nan

kararlar, aday ülke olmam�z
nedeniyle Türkiye’yi de

ba�layaca�� için, daha olu�um
a�amas�ndayken bu

politikalardan haberdar olmak ve
EASPD gibi Komisyon’da temsil
gücü olan bir �emsiye kurulu�la

i�birli�i içinde olmak büyük önem
ta��yor. 

Konferansa katılım ücretsiz.
Kayıt için

http://www.eyh.gov.tr/tr/html/239
93/Kongre-uluslararasi-herkes-
icin-istihdam adresinden online

ba�vuru yap�lmas� gerekiyor.
Ayr�nt�l� bilgi için 0216 348 42 54
numaral� telefonu arayabilirsiniz. 

Modern barınak için
OLUMLU GELiŞME

ENGELLi iSTiHDAMI
konferansı İstanbul’da

Avrupa
Engelliler

�çin Hizmet
Sa�layıcıları Birli�i
Konferansı, 27-28

Eylül'de �stanbul'da
gerçekle�tirilecek.
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Türkiye’nin ilk Sivil Havacılık E�itim Fuarı IFTE
2013, 27-28 Eylül tarihlerinde WOW

Convention Center’da düzenleniyor. 10 yılı
a�kın süredir havacılık sektörüne hizmet

veren, deneyimli bir ekip tarafından kurulan
Mavi Fuarcılık’ın ev sahipli�ini yaptı�ı fuara, 20

ülkeden 80 katılımcı kurum ve kurulu� yer
alıyor. IFTE’de ziyaretçilerin keyifli zaman

geçirebilmeleri için çe�itli etkinliklerin yanı
sıra, aralarında simülatör uçu�u, tek motorlu
e�itim uça�ında demo uçu�u, maket uçaklar
gibi hediyelerin oldu�u hediye çekili�leri de

düzenleniyor. Fuarı ziyaret etmek için
www.ifteistanbul.com adresinden online

davetiye alabilir veya fuar alanına giri�te kimlik
kontrolü ile giri�i sa�layabilirsiniz.

Havac�l�k e�itim fuar� ba�l�yor

Ha z�r l�k sü re ci ni ba �a r�y la ta mam la yan
Ko �u yo lus por Fut bol Ta k� m� 1. A-ma -
tör Lig’e f�r t� na gi bi ba� la d�. Ye ni

trans fer le riy le Sü per Ama tör Li gi he def le yen
Ko �u yo lu Spor Ku lü bü’nü bu haf ta siz okur la -
r� m�z için ma sa ya ya t�r d�k. Ba� ka n�n dan tüm
yet ki li le ri ne ka dar gö rü� tü �ü müz Ko �u yo -
lu’nda he def, fa ir play ru huy la mü ca de le edip
her bran� ta ba �a r� el de et mek.  Ko �u yo lu
spor’da sa de ce fut bol yok. Ge çen y�l dü zen le -
nen ve hal k�n bu y�l da dü zen len me si ni is te di -
�i te nis tur nu va s� n�n ikin ci si 28 Ey lül de
ba� l� yor. Te nis bran ��n da da ba �a r� he def le nir -
ken, vo ley bol ve bas ket bol okul la r� da fa ali ye -
te ge çe cek. 

� MÜT H�� HA ZIR LIK,
MÜT H�� BA� LAN GIÇ

Ko �u yo lus por Ku lü bü fut bol A Ta k� m� ba -
�a r� l� bir ha z�r l�k sü re ci ni ge ri de b� rak t�. Ha -
z�r l�k sü re cin de oy na d� �� 3 ma çta 11 gol at�p,
ka le sin de 5 gol gör dü. 
Koz ya ta ��-Ko �u yo lu: 1-3
Zey tin bur nu-Ko �u yo lu: 2-5
K.Yo lu-Üs kü dar And. 1908: 3-2

Bu haf ta so nu oy na nan res mi lig ma ç�n da
ise Ko �u yo lus por ha z�r l�k maç la r�n da ki per-
 for man s� n� sür dür dü ve ra ki bi Hey be li ada y� 2-
1 ma� lup et ti. 
� 2. GE LE NEK SEL KO �U YO LUS POR

TE N�S TUR NU VA SI BA� LI YOR
Kulübün, 2. Tenis Turnuvas� da 28

Eylül’de ba�l�yor. Ko�uyolu Spor Kulübü
Tenis Koordinatörü ve Organizasyon Sorum-
lusu Burhan �en, Ac� ba dem ve Ko �u yo lu sa -
kin le ri nin 1. Tenis Turnuvas�’na yo �un is tek
ve ta lep le ri nedeniyle 2. Ge le nek sel Ko �u yo lu
Spor Ku lü bü Te nis Tur nu va s�’n� düzenledik-
lerini söyledi. �en, te nis se ver le ri Ey lül ay�n da
tur nu va ya bek le dik le ri ni be lir te rek, “Tur nu va -
da ta ma men ama tör te nis se ver ler mü ca de le
ede cek. Tur nu va ya renk kat mak için yö ne tim
ku ru lun ca spor cu la ra çe �it li ku pa lar ve ödül -
ler ve ri le cek. 1. Te nis Tur nu va m�z da ki yo �un
ka t� l� m�n ve ba �a r� l� or ga ni zas yo nun bu tur nu -
va ya da yan s� ya ca �� na ina n� yo ruz. Bu tur nu -
va ya des tek le ri ni
ve kat k� la r� n�
esir ge me yen Be -
le di ye Ba� ka n� -
m�z Av. Se la mi
Öz türk’e, Ko �u -
yo lu Ma hal le
Muh ta r� ve Ko -
�u yo lu Spor Ku -
lü bü Ba� ka n�
Ta� k�n Tu na’ya
te �ek kür eder,
tur nu va ya ka t� la -
cak spor cu la ra
ba �a r� lar di le riz”
de di. Ko�uyolu Spor Kulübü Ba�kan� K.
Ta�k�n Tuna da Ko �u yo lu Spor Ku lü bü ola rak

ba� lat t�klar� spor ham le sinin devam etti�ini
vurgulayarak, “Bu fa ali yet le ri mi zi ba� l�k ola -
rak s� ra lar sak, alt  ya p� spor okul la r� m�z da 21
ö� ren ci miz bu lun uyor. Bu ra dan ye ti� tir di �i -
miz fut bol cu aday la r� m�z la U 13 ve U 16 ka t-
e go ri le rin de lig lerin de mü ca de le edi yo ruz.

Ay r� ca U 19 ta -
k� m� m�z ge çen
y�l ilk de fa 2.
Ama tör lig de
�am pi yon ola -
rak 1. Ama tör
Li ge yük sel di,
bu y�l 1. Ama -
tör Lig’de mü s-
a  b a  k a  l a  r a
ka t� la cak. A ta -
k� m� m�z 1.
Ama tör Lig’ te
mü ca de le edi -
yor. Ge çen y�l

ra hat bir se zon ge çi ren ta k� m� m�z bu y�l ya p� -
lan trans fer ler le gru bun da �am pi yon lu �un en

bü yük aday la r�n dan ve �am pi yon ola ca �� m�za
ina n� yo ruz. Ay r� ca di �er bran� lar da, hal k� m� -
z�n yo �un ta lep le ri so nu cun da ge le nek sel ha le
ge len te nis tur nu va s� de vam ede cek. Bu im -
kân la r� bi ze sa� la yan Be le di ye Ba� ka n� m�z
Se la mi Öz türk’e ay r� ca �ük ran la r� m� z� su na -
r�z. Vo ley bol, bas ket bol oku lu ça l�� ma la r� m�z
da sü rü yor.”Fut bol �u be So rum lu su Ufuk
Ekin ile Genel Kaptan Me tin Ka ra bi ber ise
2013-2014 fut bol se zo nun da yapt�klar� trans-
 fer ler le da ha iyi bir se zon geçireceklerini be-
lirterek, “Ça l�� ma la r� m� z� da bu do� rul tu da
ya p� yo ruz. Ge rek Ba� ka n� m�z, ge rek tek nik
kad ro muz ve ho ca m�z ba �a r� l� ola bil mek ad� -
na yo �un me sai har c� yor lar. Bu gay ret le ri miz -
le ve iyi kad ro muz la spor ku lü bü müz bu se ne
he def le di �i yer de li gi bi ti re cek ve �am pi yon -
luk ku pa s� n� ge ti re cek tir. Ya p� lan iyi trans fer -
le rin ya n�n da bir önem li trans fe ri miz de bir
dö nem An tal yas por ve Be �ik ta� for ma la r� gi -
yen Faz l� Ulu sal’la da gö rü� me le ri miz so na er -
di. �n �al lah Ko �u yo lu for ma s� gi ye cek” diye
konu�tu.

Saldırganın dengesini bozmak, onu
�a�kınlı�a u�ratmak için yapılan vuru�.
Atemi, saldırganın aikido tekniklerine

kar�ı gösterece�i do�al tepkileri, refleksi
bertaraf etmek için son derece etkili ve
önemlidir. Pek çok insanın, vücutlarının
alı�kın olmadıkları bir �ekilde monipule
edildi�ini hissetti�inde yapaca�ı ilk �ey;
kol, bacak gibi uzuvlarını geri çekmek,
vücudunun a�ırlık merkezini a�a�ıya

çekip tekni�i yapan ki�iden uzakla�mak
olacaktır. Ateminin uygulanması ile

hasmın do�al savunmasında bir fırsat
penceresi açılma olasılı�ı olu�turur. Bu

da aikido tekni�inin uygulanmasına
imkân verir. 

Atemi (Vücuda vuru�):

Ko�uyoluspor Kulübü yeni sezona merhaba dedi. Ta�kın Tuna
ba�kanlı�ında yönetiminden, teknik kadrosuna, oyuncusuna

kadar ne yaptı�ını bilen spor anlayı�ıyla bu sezon güzel bir ekip
izleyece�iz gibi. Bu arada 2. Geleneksel Tenis Turnuvası ba�lıyor.

Voleybol ve basketbol okulları da yolda.

Koşuyoluspor, ekibi, kadrosu 
ve yönetimiyle sezonu açtı

BU NEDiR?
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Kur ba �a l� de re Va di si Fi kir Pro je si Ya -
r�� ma s� so nuç lan d�. Bir bi rin den fark -
l� ve öz gün ta sa r�m lar, Ka d� köy lü le -

rin gö re bil me si için 22 Ey lül Pa zar ak �a m� -
na dek Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde (CKM) ge zi le bi le cek.
Di �er ta raf tan ya r�� ma n�n bi lim sel top lan t� s�
ve ödül tö re ni, 21 Ey lül 2013 Cu mar te si gü -
nü sa at 14.00’te yi ne CKM’de ya p� la cak.
Böl ge nin ye ni den i� lev len di ril me si, hal k�n
gö rü� le ri ni ö� ren mek, mi mar ve ta sa r�m c� la -
ra söz hak k� ta n� mak ama c�y la dü zen le nen
ya r�� ma da jü ri se çi mi ni ta mam la ya rak, 10
Ey lül’de ya r�� ma y� so nuç lan d�r d�. Or ta ya
bir bi rin den mo dern, öz gün ve et ki le yi ci mi -
ma ri ta sa r�m lar ç�k t�. 
� GÖZ KA MA� TI RI CI TA SA RIM LAR

E� de �er ödü le la y�k gö rü len be� mi ma ri
pro je ta sa r� m� n� siz ler için in ce le dik.

34 s� ra nu ma ra l� pro je; Kur ba �a l� de -
re’de ke sin ti ye u� ra ma yan bir aç�k alan kur -
gu su öne ri yor. Ha san pa �a’dan ba� la ya rak
Ka la m��’a uza nan ye ni va di prog ra m� Trans -
fer Mey da n�’n� olu� tur duk tan son ra üç hat ta
ay r� l� yor:

1.Ka d� köy R�h t�m’a uza nan ti ca ret hat t�.
2.Ku� di li Ça y� r� ve de re hat t� n� ta kip

eden kül tür hat t�.
3.�ük rü Sa ra co� lu Sta d�’n� ta kip ede rek

Ka la m��’a ba� la nan kar ma kul la n�m hat t�.
Bu 3 hat la bir lik te pro je Ka d� köy lü le re

ne fes ala bi le cek le ri ka mu sal alan lar sun mak
he def le ni yor.

30 s� ra nu ma ra l� pro je; ta sar la y� c� la r�
ta ra f�n dan �s tan bul’un Ka d� köy’üne ne fes
al d�r mak, “gü nü kur tar mak tan çok ge le ce �i

kur gu la mak”, kent ile do �a n�n bir lik te va ro -
la bi le ce �i ni (co-exis ten ce) gös ter mek üze ri -
ne sö zü olan bir pro je ola rak de �er len di ri li -
yor. Zi ra pro je nin ta sa r�m c� la r�, et ki li ön lem -
ler al�n ma d�k ça ge li� ti ri le cek olan stra te ji le -
rin kro nik so run lar la ba� et me ye ça l� �an bir
ken tin has ta l� �� na ne� ter vu ra ma ya ca �� n�,
yü zey sel ön lem le rin ye ter li ol ma ya ca �� n�
vur gu lu yor lar. On lar, �s tan bul’un ya �a na bi -

lir/sür dü rü le bi lir kent sel ya �am
çev re le ri ne sa hip ola bil me si ad� -
na do �a dan ve eko lo ji den ya na
ta v�r ta k� nan, kent sel ya �am
stan dar d� ve ya �a na bi lir kent le� -
me kur gu su nu met ro po li tan öl -
çek ten böl ge sel öl çe �e, da ha
son ra hav za plan la ma öl çe �i ne
ta �� ya rak ken tin da mar la r� na te -
miz kan pom pa la yan stra te jik
yak la ��m la ra ge rek si nim du yul -
du �u nu ifa de edi yor lar.

33 s� ra nu ma ra l� pro je;
bü yük öl çek te ki söz ko nu su
ala n�n sa hip ol du �u po tan si -
yel le ri or ta ya ç� kar ma y� ve
alan la r�n ken di di na mik le ri
do� rul tu sun da re ha bi li te edi le -
rek kent li nin kul la n� m� na su -
nul ma s� n� ön gö rü yor. Bu nok -
ta da,  kent sel öl çek te ki po tan -
si yel le ri bir bi rin den ba ��m s�z
bu alan lar da ki dö nü �ü mü te -
tik le ye cek ka ta li zör ler ko num -
lan d� r�l m�� ve kent li ya �an t� s�
zen gin le� ti ril mi�. Olu� tu ru lan
ka ta li zör ler ve odak böl ge ler,
alan bo yun ca de vam eden ke -
sin ti siz ya ya pro me nat la r�y la
bir bi ri ne ba� la na rak, ya ya ha -
re ke ti sü rek li k� l�n m��. Bu na
ek ola rak ala n�n ge ne lin de
din gin ve ya l�n bir pey zaj ör -
güt len me si ne gi dil mi�, va di
bo yun ca uza nan Kur ba �a l� de -
re im ge si öne ç� ka r�l m�� ve
ken tin her nok ta s�n dan en teg -

re olu na bi len bir kent bo� lu �u olu� tu rul mu�.
Bu bo� lu �un, yo �un kent do ku su içe ri sin de
kent li nin ne fes ala bi le ce �i, fark l� i� lev ve et -
kin lik ler le bi re yin sos yal ya �an t� ya ka t� la bi -
le ce �i, ge ce ve gün düz ola rak 24 sa at ya �a -
yan, böl ge nin sos yo-kül tü rel ha ya t� n� can -
lan d� ran ve do la y� s�y la kent ha ya t� n�n önem -
li bir ya p� ta �� na dö nü� me si amaç lan m��. 

Ta sa r�m ala n� n�n ön ce lik le ken te tam
ola rak en teg re ol ma, son ra s�n da ise onu
olum lu yön de dö nü� tür me ve ye ni bir kent -
sel çe kim mer ke zi olu� tur ma ama c� üze ri ne
bir mi ma ri yak la ��m tar z� kur gu lan m��. Ka t� -
l�m c� l� �� te� vik eden, kent li nin için de ol mak -
tan zevk ala ca �� kent li ya �an t� s� na ge ce ve
gün düz en teg re ola bi len, Ka d� köy ik lim sel
ve ri le ri göz önün de bu lun du ru la rak kent li nin
ne fes ala bi le ce �i bir ta sa r�m di li ter cih edil -
dil mi�.

41 s� ra nu ma ra l� pro je de, Kur ba �a l� de -
re Hav za s� üst plan la ma ka rar la r�n da res to -

ras yon ya p� l� yor ve ye ni
bir kent sel stra te ji ge li� -
ti ri yor. Bu an lam da
Kur ba �a l� de re Hav za s�
ta rih sel sü re cin de de sü -
rek li ola rak çev re si ile
ili� ki len mi� ve et ki len -
mi�. Gü nü müz hav za
mor fo lo ji si ya p� la� ma -
n�n ver mi� ol du �u ke sit
ile fi zi ki ya p� s� n� ka zan d�. Pro je Kur ba �a l� -
de re Va di hav za s� n� mer kez odak ola rak ka -
bul ede rek kent içi ne s�z ma lar ile ka mu sal
alan da plan la ma ta ri fi ge ti ri yor. Ta sa r�m c� la -

r�, pro je nin Kur ba �a l� de re Hav za s�’n�n so -
run la r� ve po tan si yel le ri de �er len di re rek de -
re ke si ti bo yun ca kent için de eko lo jik, kül tü -
rel, sos yal, fi zi ki �art la r� n�n res to ras yo nu,
kent sel ka rak te ris ti �in ko run ma s� n� sür dür -

me yi ve it hal ika me tu zak la r� na ta k�l ma dan
bu de �er le rin ka l� c� bir �e kil de ya r� na ak tar -
ma y� önem se di �i ni ifa de edi yor lar.

48 s� ra nu ma ra l� pro jede; ise za man la
�s tan bul’da ya �a nan kent sel y� -
��l ma n�n Kur ba �a l� de re’de de
s� k�n t� la ra ne den ol du �u vur gu -
la n�r ken, Pul sar Et ki si ad� ve ri -
len ne ga tif et ki yi Ka d� köy ve
Kur ba �a l� de re ba z�n da en aza
in dir me yi amaç l� yor. Pro je,
kent te ör ne �in maç gün le rin de,
me sai ba� lan g�ç ve bi ti� sa at le -
rin de ya �a nan nü fus y� ��l ma s� n�
ya ni Pulsar et ki si ni mi ni mi ze et -
mek, yok et mek üze ri ne ta sar -
lan d�. Pro je böl ge de bol ye �il

alan ön gö rü yor, kent bah çe le ri de bu kap -
sam da önem li yer bu lu yor. Rek re as yon alan -
la r� da var. Böl ge nin ta ri hi ve kül tü rel özel -
lik le ri ni ön pla na ç� kar ma ya ça l� �an bir pro -
je. 

Kurbağalıdere tasarımları sergileniyor
Farklı ve özgür tasarımların yer aldı�ı Kurba�alıdere Vadisi Fikir
Projesi yarı�masında katılan eserler, 22 Eylül’e kadar CKM’de

sergileniyor. Gazete Kadıköy olarak sizler için katılan projeleri irdeledik.
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