
�� Haberi 8. Sayfada

� 25 - 31 EK�M 2013 � Y›l: 14 � Say›: 709 � 20 Kr.

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 542 50 00
/ 1288 

�nal AYDINO�LU

� Yaz�s� 10’da
ZOR VE KOLAY

Murat KATO�LU

� Yaz�s� 6’da
CEHALET BiRiKiMi? II

Ö
Z

E
T

 L
E SA�NT Joseph Lisesi ö�retmenlerinin

1905-1977 tarihleri arasında topladıkları
bitkilerden olu�an Kadıköy ve

çevresinin 70 yıllık bitki koleksiyonu ilk
kez gün yüzüne çıkıyor. Hazırlanan dev

kitapta ve lisede açılan sergide, bu
muazzam koleksiyondan örnekleri
görmek mümkün. � Haberi 11’de

Bakanlar Kurulu kararıyla bulundu�u
alan finans merkezi yapılan ve

Ümraniye Belediyesi sınırlarında kaldı�ı
için tahliyesi istenen Kadıköy

Belediyesi’nin Ata�ehir Geçici Hayvan
Barına�ı yeni yerine yenilenerek ta�ınacak.

Maliye Bakanlı�ı ile yapılan takas
anla�masıyla Barına�ı 20 dönümlük yeni

yerine ta�ıyacaklarını ve hayvanları sa�lıklı
ve özgür ortamda ya�ayabilecekleri

modern bir barına�a nakledeceklerini
kaydeden Kadıköy Belediye Ba�kanı
Selami Öztürk, “Yeni barınak yerini

hayvanseverlerle birlikte belirleyece�iz.
Yeni barınak tamamlanmadan mevcut
barınak ta�ınmayacak. Türkiye’nin en

güzel barına�ını yapaca�ız” dedi. 

Marmaray’da güvenlik endişesi

Kadıköy’ün bitki hazinesi bu sergide...
SODEM’in Kar�ıyaka

Bulu�masında
biraraya gelen Sosyal

Demokrat belediye
ba�kanları,  

‘��sizli�e çare sosyal
demokrasi’ dediler. 

� Haberi 9’da

Sosyal Demokrat başkanlar buluştu

�� Haberi 10. Sayfada

Cumhuriyetimizin kurulu�unun
90. Yılı Kadıköy’de bu yıl da

co�kuyla kutlanacak.
Kutlamalar, 29 Ekim Cumhuriyet
Yürüyü�ü ile sona erecek. Her yıl

oldu�u gibi yüz binlerce Kadıköylü,
29 Ekim’de saat 19.00’da
ba�layacak Cumhuriyet

Yürüyü�ü’nde yine Ba�dat
Caddesi’ni dolduracak.

MODERN TESiS
BARINAK

Kadıköy’de Cumhuriyet
kutlamaları BAŞLADI

�� Haberi 5. Sayfada

“ASRIN projesi” olarak sunulan
Marmaray Tüplü Geçi� Sistemi,

29 Ekim’de aç�l�yor. Ba�bakan
Erdo�an’�n talimat�yla bu tarihe

yeti�tirilmeye çal���lan projenin elektrik
ve mekanik i�lerinin k�sa vadede
tamamlanmaya çal���lmas�, test
sürü�ünün k�sa süreli yap�lmas�

‘Marmaray güvenli mi?’ sorusunu
gündeme getirdi.Türkiye’de ilk kez
Marmara Denizi’nin 60 metre alt�na

yerle�tirilen tüplerle geçi�in sa�lanaca��
bu yeni ula��m sisteminde, gözle

görünür eksiklikler endi�eyi daha da
artt�r�yor! Marmaray’�n aç�l���na tam bir

hafta kala Gazete Kad�köy olarak, aç�l��a
haz�rlanan hatt�n Sirkeci dura��n� gezdik. 

AÇILIŞI ACELEYE Mi
GETiRiLDi?
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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

DİZAYN TRAFİK
� Site ve apartmanlarda

� Otopark çizgileri ve trafik düzenleme uygulaması

� Profesyonel ekibimizle, hızlı ve hatasız hizmet
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www.dizayntrafik.com 0216 450 6235

Kadıköylüler küçük
Melis’e umut oluyor

● Ha ri ka �eb nem KA RA BI YIK

Ka d� köy lü ler kü çük Me lis için
se fer ber ol du. Ka d� köy Be le di -
ye si ta ra f�n dan Me lis’in lö se -

mi den bir an ön ce kur tul ma s� için
ba� la t� lan kan ba �� �� kam pan ya s�, Ra -
na Be �e Sa� l�k Po-
 l i  k i n  l i  � i ’ n d e
de vam edi yor.

K a  d �  k ö y
Be le di ye si’nin
Me lis için dü -
zen le di �i ba ���
k a m  p a n  y a  s � ,
sos yal med ya
ta ra f�n dan du -
yu rul du. Kam-
 pan ya y� du yan
bin ler ce Ka d� köy -
lü ba ��� ta bu lun mak için Ka d� köy Be -
le di ye si Ra na Be �e Sa� l�k
Po lik li ni �i’ne ak�n et ti. Ün lü oyun cu
F� rat Ta n�� gi bi ta n�n m�� isim le rin de
ara la r�n da bu lun du �u bir çok Ka d� köy -
lü’nün Me lis için kan ver me ye gel di -
�i gö rül dü. 

Ka d� köy Be le di ye si’nin dü zen le -
di �i kam pan ya kap sa m�n da ba ��� se -
ver ler ön ce sa� l�k for mu nu
dol du ru yor. Önem li ra hat s�z l� �� ol ma -
yan ki �i ler kan ve re bi li yor. Her kan
gru bun dan kan al� na bi li yor. Top la nan

kan lar Ça pa T�p Fa kül te si Has ta ne -
si’ne gön de ri li yor. Has ta ne uy gun ili -
�i tes pit eder se do nör ara na cak ve ilik
nak li için i� lem ler ba� la t� la cak. 
� ÇA LI �AN LAR DA SE FER BER

OL DU
Di �er ta raf tan Ka d� köy Be le di ye -

si Ra na Be �e Po-
 l i k  l i  n i  � i ’ n i n
ya n� s� ra Ha san -
pa �a’da ki Be le -
di ye bi na s�
için de de kan
top la ma i� le mi -
ni ger çek le� tir -
di. Ça l� �an la r�n
ya n� s� ra d� �a r� -
dan ge len ler de

kü çük Me lis için
bir umut ol du.

� TE� H�S 4,5 YA �IN DA
KO NUL DU

Or du lu Se vil ve Ba ha d�r Ak ba�’�n
7 ya ��n da ki k� z� Me lis Ak ba�’a, 4,5
ya ��n day ken lö se mi te� hi si kon du. 

2.5 y�l sü ren te da vi nin ar d�n dan
Ak ba�’�n te da vi si son lan d� fa kat 20
gün son ra tek rar kan se re ya ka lan d� ��
sap tan d�. Bu du rum da dok to ru Me -
lis’e acil ke mik ili �i nak li ya p�l ma s� na
ka rar ver di. O gün den bu ya na kü çük
Me lis ya �am sa va �� ve ri yor.

Kadıköy Belediyesi’nin 7 yaşındaki
Melis için düzenlediği bağış 

kampanyasına katılmak isteyenler Rana
Beşe Sağlık Polikliniği’ne başvurabilir.

Oyuncu Fırat
Tanı� da Melis
için kan ba�ı�ı

yaptı.
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6. Cum hur ba� ka n� m�z Fah ri Ko ru -
türk, 11 Ekim Cu ma gü nü Ka d� köy
Mo da Ço cuk Par k�’nda ki an� t� n�n

önün de dü zen le nen tö ren le an�l d�.
Tö ren, Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si

es ki Ba� ka n� Nec met tin Ka ra du man, Ka -
d� köy Kay ma ka m� Bi rol Ku ru bal, Ka d� -
köy Be le di ye Ba� kan Yar d�m c� s� Sü rey ya
En sa ri, Ca fe ra �a Ma hal le si Muh ta r� Zey -
nep Ay man, Mo da Gö nül lü le ri ve k�z�
Ay�e Arz�k ile torunu Mehmet Ko-
rutürk’ün ka t� l� m�y la ger çek le� ti ril di. 

Tö re ni dü zen le yen ga ze te ci-ya zar
Mu zaf fer Ay han Ka ra, Fah ri Ko ru türk’ü
bu y�l, geç ti �i miz Mart ay�n da kay bet ti �i -
miz e�i Emel Ko ru türk ol ma dan an d�k la -
r� n� vur gu la d� ve “Emel Ha n�m,
Mo da’dan Çan ka ya’ya uza nan bir ze ra -
fet ti. Onu hep öy le ha t�r la ya ca ��z. Cum -

hur ba� ka n� m�z e�i Emel Ha n�m’la bir lik -
te yak la ��k 44 y�l Mo da’da ya �a d� ve
Cum hu ri ye te çok ya k� �an bir kim lik ta �� -
d� �� için ken di si ni Ka d� köy’de an� yo ruz”
de di. Ka ra, Fah ri Ko ru türk için An ka -
ra’da, Ke mah’ta, De niz Kuv vet le ri’nde ve
Mo da’da ol mak üze re dört tö ren le an�l d� -
�� n� da söz le ri ne ek le di.

� ‘FAH R� KO RU TÜRK’Ü 
ÖR NEK ALI YO RUM’

6. Cum hur ba� ka n� Fah ri Ko ru türk’ün
ör nek ki �i li �in den söz eden Ka d� köy Kay-
 ma ka m� Bi rol Ku ru bal da “�n san la r�n ha -
yat la r� n� bir an� def te ri ka bul ede rek,

ar ka ya dö nüp bak t� �� m�z da bi zi üz me ye -
cek, her kes le ra hat l�k la pay la �a bil di �i miz
an� la r� m� z� ya za bi li yor sak çok iyi ya �a m� -
��z de mek tir. Ha ya t� ka mu ya aç�k olan
Fah ri Ko ru türk’ü ge rek an� ki tap la r�n dan
ge rek se in san lar dan din le di �i miz ka da r�y -
la ken di si ve ya k�n la r� n� üz me ye cek an� lar
b� rak t� �� n� gö rü yo ruz. Çev re si ne ve ai le -
si ne kar �� iyi bir ör nek. Ben de ki tap lar -
dan oku ya rak ken di me ör nek al� yo rum.
Ya �a d� �� ye re, Mo da’ya bü yük iz ler b� -
rak m�� t�r. Bu ka dar in sa n�n bu ra da bu lun -
ma s� da bu nun tas di ki dir. Ken di si ni
say g�y la an� yo ruz” di ye ko nu� tu. 

Tür ki ye'nin Ka d� köy öze lin de ki ilk
in fog ra fik (bil gi len dir me gra fi �i)
ça l�� ma s� olan “�eh ri ne Ses Ver

�n fog ra fik Ta sa r�m Atöl ye si” ürün le ri ta -
mam lan d�. 

7 Ey lül-7 Ekim ta rih le ri ara s�n da Ta -
sa r�m Atöl ye si Ka d� köy’de (TAK) ger -
çek le� ti ri len ilk atöl ye ile TAK Ka d� köy
ve MSGSÜ i� bir li �in de Ka d� köy’le il gi -
li mev cut bil gi le rin top lan ma s�, ya rar l�
bil gi le rin ay�rt edil me si ve gör sel ola rak
i� le ne rek ko lay al g� la na bi lir ha le ge ti ril -
me si ni amaç la d�. 

�eh ri ne Ses Ver Atölyesi, böl ge nin
sos yal ve kül tü rel de �er le rin den bes le ne -
rek il çe de ki ya �a m� olu� tu ran in san la r�n,
ya p� la r�n, alan la r�n, araç la r�n, ku rum la -

r�n ve i� let me le rin ni ce lik ve ni te lik le ri -
nin ara� t� r�l ma s� ve göz lem len me si ile el -
de edi le cek ve ri le rin i� len me si ve
in fog ra fik ler ara c� l� �� ile ak ta r�l ma s� n�
sa� la d�. 

Atöl ye de 5 grup ta ra f�n dan se çi len
Son Du rak Hay dar pa �a, Her ke sin Ka d� -
köy'ü, Göz te pe Par k�, Semt Pa zar la r� /
Gel Va tan da� Gel ve Ka d� köy’de Kül tür
ve Sa nat Üre ti mi ko nu la r�n da ki in fog ra -
fik ça l�� ma la r� ta mam lan d�. 5 Fark l� �n fo-
g ra fik 5 Fark l� Ka d� köy'ü an la t� yor.
�n fog ra fik ürün le rin su nu mu ve ser gi aç� -
l� �� 25 Ekim Cu ma gü nü sa at 19.00’da T-
a sa r�m Atöl ye si Ka d� köy'de ya p� la cak.
�n fog ra fik ürün ler den olu �an ser gi, 1 Ka -
s�m’a dek TAK Ka d� köy’de gö rü le bi lir. 

325 - 31 EK�M 2013HABER

GÜNÜB�RL�K TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR
� 26-27 EK�M CMT-PAZAR ESK��EH�R-ODUNPAZARI  
� 02-03 KASIM CMT-PAZAR TAR�H� ED�RNE TURU ( 4 YILDIZLI YEN� OTEL-ROMEN
GECES� DAH�L ) 
� 16-17 KASIM CMT-PAZAR  BEYPAZARI-MUDURNU-GÖYNÜK-TARAKLI
� 23-24 KASIM CMT-PAZAR  BUT�K MARD�N TURU (UÇAKLA)
� 13 -15 ARALIK CMT-PAZAR KONYA MEVLANA TURU

SEZON TOUR
Tel: 0216 372 35 77 / 78  

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

TURLARIMIZA  KAYIT �Ç�N ACELE ED�N�Z !!!

� 31 EK�M PER�EMBE KUMYAKA-MUDANYA-TR�LYE (BALIK MENÜLÜ)
� 03 KASIM PAZAR SAPANCA-MA�UK�YE (BRUNCH DAH�L)
� 10 KASIM PAZAR  �ZN�K (YEMEKL�)
� 13 KASIM ÇAR�AMBA SABANCI MÜZES�-A��YAN MÜZES�( YEMEKL� )
� 17 KASIM PAZAR ZEYREK-FENER-BALAT (KAR�YE MÜZES� DAH�L) (YEMEKL� )

Korutürk Moda’da anıldı

Kadıköy’e ses verenlerin sergisi

Eski Cumhurba�kanlarımızdan Fahri Korutürk için
ölümünün 26. yıldönümünde Moda Çocuk Parkı’nda

anma töreni düzenlendi. 

NE GÜZELS�N SONBAHAR…
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TBMM es ki ba� kan la r�n dan Nec met tin
Ka ra du man, 8 Ekim Sa l� gü nü sa at
15:00’de Mo da Gö nül lü Evi’ni zi ya -

ret et ti.
Ka la ba l�k bir gö nül lü g ru bu na hi ta ben

yap t� �� ko nu� ma da Ka ra du man özet le �öy le
de di: “�k ti da r�n önem li hiz met le ri ol ma s� na
kar ��n ada let ten ve hu kuk tan uzak la �an ve
ta as su ba ka yan uy gu la ma la r� var. Bu nun da
hal k� m�z ta ra f�n dan san d�k ta ce za lan d� r� la -
ca �� n� umu yo rum. Hal k� m� z�n sa� du yu su na
her za man  gü ven dim. Bu nun la bir lik te bo�
du rul ma ma s� ve ik ti da r�n Tür ki ye’yi  Or ta -

ça� ka ran l� �� na sü rük le me ye dö nük ic ra t� na
kar �� de mok ra tik yol lar la mü ca de le edil me -
si ge re ki yor.”

Ata türk dev rim le rin den ge ri ye gi di �in
Tür ki ye’nin fe la te ti ola ca �� n�  da vur gu la -
yan Ka ra du man, ”Hal k� m�z sa� du yu suy la
bu na as la izin ver me ye cek tir” de di. 

Mo da Gö nül lü le ri Ba� ka n� Mi ne Kal kan
da yap t� �� k� sa ko nu� ma da, Ka ra du man’�n
söz le ri nin gö nül lü le rin yü rek le ri ne su serp -
ti �i ni söy le di.

Mo da Gö nül lü le ri, Nec met tin Ka ra du -
man’� al k�� lar la u�ur la d� lar.

● Gökçe UYGUN

Se si ni Ka d� köy’den sa de ce �s tan bul’a
ya hut Tür ki ye’ye de �il dün ya n�n fark -
l� yer le rin de ya yan Fran s�z la ra du yu -

ran Au jo urd’hui la Tur qu ie ga ze te si 100. sa -
y� s� n� kut la d�.  Türk çe an la -
m� “Tür ki -
ye’de Bu -
gün’’ de mek
olan ve mer kez
ofi si Mo da’da
bu lu nan ga ze te -
nin 100. sa y� s�
ne de niy le bir re -
sep si yon ve ril di.
Be yo� lu’nda ki
Fran s�z Sa ra y�’nda
ya p� lan re sep si yo -
na, ga ze te nin sa hi bi
ve ge nel ya y�n yö -
net me ni Hü se yin
La tif, Fran sa’n�n
Tür ki ye Bü yü kel çi si
Fran sa'n�n Tür ki ye
Bü yü kel çi si Lau rent
Bi li, Fran sa’n�n �s tan -
bul Ba� kon so lo su Mu -
ri el Do me nach ile �s tan bul Ti ca ret O da s�
Ba� ka n� Mu rat Yal ç�n ta� ba� ta ol mak üze re
med ya, e�i tim, i�, spor ve sa nat dün ya s�n -
dan isim ler ka t�l d�. Tö ren de ya p� lan ko nu� -

ma lar da, bu top rak lar da Os man l� dö ne min -
de çok sa y� da Fran s�z ga ze te nin ya y�n lan d� -
�� an�m sa t� la rak, “Bu iki ül ke ara s�n da ki
ili� ki le rin de �e ri ne, Türk-Fran s�z dost lu �u -

na  i�a ret eden bir du rum. Au jo -
urd’hui la Tur qu ie ga ze te si, Tür ki -
ye-Fran sa ba� ta ol mak üze re, Tür -
ki ye’nin di �er Av ru pa ül ke le ri ile
ara s�n da ki ili� ki le rin ge li� me si ne
kat k� su nu yor” gö rü �ü ifa de
edil di. Tö ren de ko nu� ma la r�n
ar d�n dan, ga ze te ye eme �i ge -
çen le re pla ket le ri su nul du. Bu
kap sam da, Ga ze te Ka d� köy’e
Au jo urd’hui la Tur qu ie ga ze -
te si nin ha be ri ni yap m�� olan
Mo da l� ga ze te ci/ya zar Mu -
zaf fer Ay han Ka ra, da n�� -
ma n� s� fa t�y la CHP �s tan bul
Mil let ve ki li Os man Ko ru -
türk’e su nu lan pla ke ti al d�.
100. sa y� pas ta s� n�n ke sil -
di �i re sep si yon da, Fran s�z
sa nat ç� lar k� sa bir de din -

le ti sun du. 
� MO DA’DAN AV RU PA’YA…

�lk sa y� s� 2005 y� l� n�n Ni san ay�n da ç� -
kan Au jo urd’hui la Tur qu ie’nin yö ne tim
mer ke zi Mo da’da  bu lu nu yor. �s tan bul, An -
ka ra, Pa ris, Ce nev re, Brük sel gi bi mer kez -
ler de da �� t� m� ya p� l� yor. THY’nin Fran s�z ca ko nu �u lan ül ke -

le re uçu� la r�n da
d a  � �  t �  l �  y o r .
Gazete, ba zen 16
ba zen de 24 say -
fa ola rak ba s� la -
rak, tab lo it boy -
da  renk li ola rak
ay da bir ya y�n la -
n� yor. Dip lo mat -
la ra, i�adam la r� -
na, üni ver si te ye,
en te le jan si ya ya
hi tap eden ga ze -
te, d�� po li ti ka ve
AB odak l� bir
içe ri �e sa hip. Mo da’da Fran s�z ca bi len Mo -
da l� la r�n da il gi gös ter di �i ga ze te, za man za -

man  Ka d� köy’ü ve Ka d� köy lü le ri say fa la r� -
na yan s� t� yor.

Ra sim pa �a Ma hal le Evi Gö nül lü le -
ri’nin, ma hal le evin de her ay�n ilk
Per �em be gü nü dü zen le di �i be yaz

per de film gös te ri le ri bu dö nem de de de -
vam edi yor. Film gün le ri, ma hal le sa -
kin le ri nin bir bir le ri ile kay na� ma s� na,
ay n� duy gu la r� pay la� ma -
s� na ve si le olu yor. 

M a  h a l  l e
Evi’nde son
ola rak 11
Ekim Cu -
ma gü nü
Cum hu -
r i  y e t
Bay  ra  -
m� ne -
d e  n i y  l e
“ 1 2 0 ”
isim li film
iz len di. Film -
de; 1915’de I.
Dün ya sa va �� y�l la r�n da,
Sa r� ka m��’ta s� n� ra cep ha ne ta �� -
ma gö re vi ni üst le nen, ya� la r� 12-17 ara -
s� de �i �en 120 kah ra man ço cu �un, bir
yan dan bas t� ran k�� ko �ul la r� na bir yan -
dan da Er me ni çe te le ri nin sal d� r� la r� na
kar �� ver dik le ri mü ca de le an la t� l� yor. Bu
mü ca de le den ge ri ye sa de ce 40 ço cuk
ge le bi lir ve bu 40 ço cuk tan da 22'si ha -

yat ta ka l�r, 18'i �e hit olur. Bu olay, ço -
cuk ya� ta ca n� n� va ta n� için ve ren le rin
ad� n�, isim siz kah ra man lar ola rak ta ri he
yaz d�r m�� t�r. Bu an lam l� gün de bu an -
lam l� hi kâ ye yi iz le yen gö nül lü ler göz -

ya� la r� na ha kim ola ma d� lar. 
Film ara s� ge le nek

ha li ne ge len pat la -
m�� m� s�r ile

me� ru bat ik -
ram edil di.

F i l m
so nun da
iz  le  yi  -
c i  l e r ,
film ile
i l  g i  l i

duy gu ve
dü �ün ce -

le ri ni pay -
la� t� lar. Ço cuk

de ne cek ya� ta ki
va tan ev lat la r� n�n can -

la r� pa ha s� na va tan için ver di �i
mü ca de le nin bir ba� ka ör ne �i ni da ha iz -
le dik le ri ni be lir ten gö nül lü ler, “Bu fil mi
iz le me mi ze ve si le olan la ra, fil mi te min
eden gö nül lü müz Ca nan Gö be ko� lu’na,
bu im ka n� bi ze sa� la yan Ka d� köy Be le -
di ye si  Ba� ka n� Sa y�n Av. Se la mi Öz -
türk’e te �ek kür ede riz” de di ler.  

4 25 - 31 EK�M 2013

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ
HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI

Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 25 EK�M - 10 KASIM 2013 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

ATATÜRK
FOTO�RAFLARI

SERG�S�
Tarih: 25 Ekim-11

Kasm 2013 tarihleri
aras

Düzenleyen: Kadköy
Belediyesi Göztepe

Gönüllüleri
Yer: Göztepe
Gönüllü Evi

ÇOCUKLARLA
CUMHUR�YET

BAYRAMI
KUTLAMASI

Tarih: 26.10.2013
Saat: 12.00

Osmana�a Gön. Evi
Düzenleyen: Kadköy

Belediyesi
Osmana�a Gön.
CUMHUR�YET

BAYRAMI
KUTLAMASI

Tarih: 28.10.2013
Saat: 13.00

Yer: Kriton Curi Park
Gönüllü Evi

Düzenleyen; Kadköy
Belediyesi kriton Curi

Park Gönüllüleri
CUMHUR�YET

BAYRAMI
KUTLAMASI

Tarih: 29.10.2013
Saat: 13.30

Yer: Feneryolu
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kadköy
Belediyesi Feneryolu

Gönüllü Evi
CUMHUR�YET

DOKSAN YA�INDA
Yazar Arif AYDIN
Tarih: 30.10.2013

Saat: 13.30
Yer: Zühtüpa�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kadköy
Belediyesi Zühtüpa�a

Gönüllüleri
CUMHUR�YET

GÜNÜ
Tarih: 30.10.2013

Saat: 14.00
Yer: Moda Gön. Evi

Düzenleyen: Kadköy
Belediyesi Gönüllüleri
NLP SOHBETLER�
NLP Uzman Cengiz

EREN
Tarih: 30.10.2013

Saat: 14.00
Yer: Fenerbahçe

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kadköy

Belediyesi
Fenerbahçe Gön. Evi

N�YETLER VE
D�LEKLER

Ki�isel Geli�im
Uzman Melda

Tuncel
Tarih: 31.10.2013

Saat: 13.00
Yer: Fenerbahçe

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kadköy

Belediyesi
Fenerbahçe Gön.Evi

RAS�MPA�A
GÖNÜLLÜLER�

SEM�H ATATERG�N
TÜRK SANAT

MÜZ��� KOROSU
KONSER�

�ef �ule ATAERG�N
MANDIK

Tarih: 31.10.2013
Saat: 20.00

Yer: Kadköy
Evlendirme Dairesi

Düzenleyen:
Kadköy Belediyesi

Rasimpa�a
Gönüllüleri

B�LGEL�K VE
�L��K�LER�M�Z
ÜZER�NDEK�

ETK�S�
Dr. Selen ÖZDEM
01.11.2013 / 19.00

Yer: 19 Mays Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Kadköy
Belediyesi Göztepe

Gönüllüleri
SEVG�N�N

HAYATIMIZDAK�
YER� VE ÖNEM�
Psikolog, Yazar

Göngör ÖZY���T
Tarih: 02.11.2013

Saat: 10.00
Yer: Özgürlük Park

Fua Cafe
Düzenleyen: Kadköy
Belediyesi Feneryolu

Gönüllüleri
ATATÜRK'Ü ANMA 

Tarih: 05.11.2013
Saat: 14.00

Yer: Bostanc
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kadköy
Belediyesi Bostanc

Gönüllü Evi
D�LRUBA TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef Fahri

D�BEKO�LU
Tarih: 05.11.2013

Saat: 20.00
Yer: Kadköy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Kadköy

Belediyesi Müzik
Gönüllüleri

A�LE �Ç� �LET���M
�leti�im Prof. Günseli

MALKOÇ
Tarih: 06.11.2013

Saat: 14.00
Yer: Fenerbahçe
Mah. Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kadköy
Belediyesi

Fenerbehçe Mah.
Gönüllüleri

F�KRET KARAHAN
SEVG� TÜRK

SANAT MÜZ���
KOROSU KONSER�

�ef Tevhid ACAR
Tarih: 06.11.2013

Saat: 20.00
Yer: Kadköy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Kadköy

Belediyesi Müzik
Gönüllüleri

POZ�T�F GEL���ME
DO�RU STRESLE

BA�A ÇIKMA  
Doç. Dr. Necla
Tuzluo�lu, Doç.

Semai Tuzcuo�lu
Tarih: 07.11.2013

Saat: 14.00
Yer: Caddebostan

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kadköy

Belediyesi
Caddebostan

Gönüllüleri
KHALKEDON TÜRK

SANAT MÜZ���
KOROSU KONSER�

�ef �nci YAMAN
Tarih: 07.11.2013

Saat: 20.00
Yer: Kadköy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Kadköy

Belediyesi Müzik
Gönüllüleri

DÜNYA D�YABET
GÜNÜ

Uzm. Dr. Ay�egül
KARAÇAM

08.11.2013 / 14.00
Yer: Sahraycedid

Defne Park Gön. Evi
Düzenleyen: Kadköy

Belediyesi
Sahraycedid Gön.

ATATÜRK'Ü ANMA
Tarih: 09.11.2013

Saat: 09.00
Yer: Acbadem

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kadköy
Belediyesi Acbadem

Gönüllüleri
ATA'YI ANLAMAK
Panel, �iir, Müzik
Dinletisi, Tiyatral

Gösteri
09.11.2013 / 16.30

Yer: 19 Mays Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Kadköy
Belediyesi Göztepe

Gönüllüleri
ATATÜRK'Ü ANMA
10.11.2013 / 09.05

Yer: Ko�uyolu
Atatürk Büstü Önü

Düzenleyen: Kadköy
Belediyesi Ko�uyolu

Gönüllüleri
HAR�KA TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU
ATATÜRK'Ü ANMA
VE SAYGI GECES�

�ef: Harika
MURTEZA AKYÜZ
Tarih: 10.11.2013
Pazar Saat: 18.00
Yer: Bar� Manço

Kültür Merkezi
Düzenleyen:Kadköy

Belediyesi Müzik
Gönüllüleri

HABER

Necmettin Karaduman,
Moda Gönüllü Evi’ndeydi

Rasimpaşa’da film
gösterimleri başladı

Kadıköylü Fransız gazetesi dalya dedi!

Gazete Kadıköy’ün Modalı refiki olan Fransız gazetesi
Aujourd’hui la Turquie 100. sayısını kutladı.  Gazetenin sahibi

ve genel yayın yönetmeni Hüseyin Latif, “Türkiye’nin güzel
yanını Avrupalıya, özellikle Fransızca okuyan kesime kendi

dilinde anlatmayı hedefliyoruz” dedi.

KADIKÖY Belediyesi Gönüllüleri,
Cumhuriyetimizin 90. y�l�nda
Cumhuriyet Yürüyü�ü’nde

bulu�uyor. Kad�köy Belediyesi
Gönüllü E�itim ve Dan��ma Merkezi

yetkilileri, ‘’Cumhuriyetimizin 90.
y�l�n� büyük co�kuyla kutlayaca��m�z

sabah yürüyü�ünün her
zamankinden daha görkemli

gerçekle�mesi için Atatürkçü, laik,
demokratik ve bar��ç�;

Kad�köyümüze yara�an biçimde
Tüm Mahalle Gönüllülerini, 29 Ekim

sabah� saat 09.30’da Ba�dat
Caddesi Selamiçe�me I��klara (Shell

benzin istasyonu) ayy�ld�zl�
ti�örtlerimizle ve bayraklar�m�zla

bekliyoruz’’ ça�r�s�n� yapt�.

Büyük Cumhuriyet
Yürüyüşü’ne çağrı
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● Semra ÇELEB�

Ne re dey se 10 y� la yak la �an bir se rü ve -
nin ba� ro lün de oy na yan Mar ma ray, ni -
ha yet se yir ci kar �� s� na ç� k� yor! 2004’te

ya p� m� na ba� la nan 76 km’lik Mar ma ray Tüp -
lü Ge çi� Sis te mi’nin 14 km’lik bö lü mü, 29
Ekim’de aç� l� yor. Ay r� l�k çe� me-Kaz l� çe� me
ara s�n da hiz met ve re cek be� du rak l� hat t� kul -
la nan �s tan bul lu lar, ilk kez Mar ma ra De ni -
zi’nin 60 met re al t� na yer le� ti ri len tü nel ler den
h�z l� tren ler le ge çi� ya pa cak. �n san l� ilk test
sü rü �ü 4 A�us tos’ta ger çek le �en Mar ma ray
tüp ge çi din res mi aç� l� �� Üsküdar Dura��’nda,
Cumhurba�kan� Abdullah Gül ve Ba� ba kan
Re cep Tay yip Er do �an ta ra f�n dan 29 Ekim
Cum hu ri yet Bay ra m�’nda saat 15.00’de ya p� -
la cak. 

Mar ma ray, �s tan bul Av ru pa ya ka s�n dan
Kaz l� çe� me du ra ��n dan ba� la ya rak ön ce Ye -
ni ka p�’ya u� ra ya cak. Ar d�n dan Sir ke ci �s tas -
yo nu’ndan yol cu al�p ro ta s� n� �s tan bul Bo �a -
z�’n�n al t�n dan Üs kü dar Mey dan’a çe vi re cek.
Üs kü dar Mey dan’da ise 90 de re ce gü ne ye dö -
nü� ya pa rak Ka d� köy is ti ka me ti ne yö ne le cek
Mar ma ray gü zer gâ h� n�n Ana do lu ya ka s�n da ki
ikin ci du ra �� Ay r� l�k çe� me ola cak. Mar ma ray
ha re ket sa at le ri yol cu yo �un lu �u na gö re 2-10
da ki ka ara s�n da se fer ya pa cak �e kil de dü zen -
len di.
� EN ÇOK AY RI LIK ÇE� ME DU RA �I

KUL LA NI LA CAK
Mar ma ray’�n �u an da en çok kul la n� la cak

du ra �� ola rak Ka d� köy Ay r� l�k çe� me öne ç� k� -
yor. Çün kü bu du rak ta Ka d� köy-Kar tal Met -
ro su’na ak tar ma yap ma im ka n� ola cak. Kar tal
yö nü ne ha re ket ede cek �s tan bul lu lar bir son -
ra ki durak Uzun ça y�r Du ra ��’nda ine rek met -
ro büs se fer le ri ne 7 da ki ka l�k ye ral t� tü ne li yü -
rü yü �üy le ula �a bi le cek. Ben zer �e kil de Kar -
tal’dan met ro ile ge len bir yol cu Uzun ça y�r’da
inip, met ro bü se ge çe bi le cek ya da bir son ra ki
du rak olan Ay r� l�k çe� me’de inip, Mar ma ray’a
trans fer ola bi le cek. 
� BO �AZ 4 DA K� KA DA GE Ç� LE CEK

Ta ma m� 76.3 km. olan pro je nin bit me siy 
le Üs kü dar-Sir ke ci du rak la r� ara s� n� ya ni

Av ru pa’dan Ana do lu’ya ge çi� yak la ��k 4 da -
ki ka, Sö �üt lü çe� me-Ye ni ka p� ara s� 12 da ki ka,
Bos tan c�-Ba k�r köy ara s� 37 da ki ka, Geb ze-
Hal ka l� ara s� yol cu luk sü re si ise 105 da ki ka da
al� na cak. Sa at te 28 tre nin ça l� �a ca �� Mar ma -
ray’�n ge çi� üc re ti 1.95 TL ola rak aç�k la n�r -
ken, tek yön de sa at te 75 bin, gün de yak la ��k 1
mil yon yol cu ta �� na cak.

� AÇI LI �A GÜN LER VAR AMA 
ÇA LI� MA LAR SÜ RÜ YOR

Mar ma ray’�n aç� l� �� na tam bir haf ta ka la
Ga ze te Ka d� köy ola rak, aç� l� �a ha z�r la nan hat -
t�n Sir ke ci du ra �� n� gez dik. De niz se vi ye si nin
60 met re al t�n da ki tü nel le re gir dik, ça l�� ma la -
r�n ne du rum da ol du �u nu gör dük. Sir ke ci du -
ra �� n�n ku zey ka p� s�n dan gi rip gü ney ka p� s�n -

dan ç�k t�k. 3 sa at sü ren ge zi miz bo yun ca yüz -
ler ce i� çi nin hum ma l� ça l�� ma s� na ta n�k l�k et -
tik. Ta bii ki bu ge zi bo yun ca ak l� m�z da ki so -
ru, mil yon lar ca �s tan bul lu’nun ka fa s� n� ay lar -
d�r kur ca la yan ko nuy du: Mar ma ray’da yol cu -
la r�n gü ven li �i na s�l sa� la na cak? Yan g�n,
dep rem, sel gi bi ka za la ra kar �� bin ler ce in sa -
n�n için de bu lu na ca �� tü nel ler den tah li ye ler
na s�l sa� la na cak?

Aç� l� �� na sa de ce 6 gün ka la gez di �i miz
Sir ke ci hat t�n da ge ce gün düz ça l�� ma lar sü -
rer ken on lar ca ek si �in ol du �u nu ç�p lak göz le
gö re bi li yo ruz. Ha va lan d�r ma fan la r�, yan g�n
bo ru la r�, alarm lar, de tek tör ler yo �un bir ça l�� -
may la ta mam lan ma ya ça l� �� l� yor. Her han gi
bir ak si lik te i� ler ba �a sa r� yor. Sir ke ci is tas yo -
nu nun Ba t� ta ra f�n da ki me ka nik ve elek trik i� -
le ri ta mam lan mak üze re an cak Do �u ta ra f� n�n
aç� l� �a ye ti� me si müm kün gö rün mü yor. Bu da
aç� l�� tan son ra da is tas yon da ki hum ma l� ça l�� -
ma la r�n de vam ede ce �i ni gös te ri yor. 

Ay r� l�k çe� me, Üs kü dar, Ye ni ka p� ve Kaz -
l� çe� me’de ki ça l�� ma lar son a�a ma ya gel se de
Sir ke ci’nin aç� l� �a ha z�r ol du �u nu söy le mek
çok zor. Yan g�n, sel, dep rem gi bi bir ka za du -
ru mun da, me ka nik ve elek trik ça l�� ma la r� n�n
ta mam lan ma dan aç�l ma s� plan la nan Sir ke ci
is tas yo nun da, na s�l bir kur tar ma se nar yo su -
nun ol du �uy sa be lir siz. Za ten ya p� m� 10 y� l�
bu lan 76 km’lik Mar ma ray pro je si nin, elek -
trik ve me ka nik i� le ri ne son bir bu çuk y�l d�r
a��r l�k ve ril me si en di �e le ri art t� r� yor.

� SA DE CE 2 AY DIR TEST
SÜ RÜ� LE R� YA PI LI YOR

Dün ya da ki ör nek le rin de aylarca test sürü�leri
yap�lan tüp lü ge çi� sis te mi Tür ki ye’de bir ilk
ol ma s� na ra� men he nüz 2 ay d�r test sü rü �ü
yap� l� yor. 
Va gon lar Bo �az’�n al t�n da ki tüp ler den gi dip

ge li yor. An cak bu nok ta da da va gon lar dan bi -
ri nin tü ne lin için de ar� za lan ma s� du ru mun da
na s�l bir se nar yo nun i� le ye ce �i be lir siz. Tüp
ge çi din Ku zey Ana do lu Fay Hat t�’na 16
kilometre me sa fe de ol ma s� ve önü müz de ki 30
y�l için de 7,5 ve yu ka r� �id det te dep rem ol ma
ola s� l� �� n�n yüz de 65 ol ma s� da ris ki art t� ran
fak tör ler. 

� SE Ç� ME YE T�� T�R MEK
U� RU NA HA YAT LAR H� ÇE M� 

SA YI LI YOR?
Odatv.com’a ko nu �an Mar ma ray Pro je si

12 y�l l�k Sin ya li zas yon ve Ha ber le� me Sis -
tem le ri Uz man Ba� Mü hen dis li �i’nden
2008’de emek li olan Elek trik/ Elek tro nik
Yük sek Mü hen di si R� za Beh çet Ak can da
pro je de ki ha ya ti teh li ke le re dik kat çe ki yor.

“Mar ma ray Pro je si as l�n da; Geb ze’den
Hal ka l�’ya bir bü tün dür ve par ça lan ma ma s�
ge rek mek te dir” di yen Ak can bir bü tün ola rak
ta sar la nan pro je nin se çim le re ye ti� ti ril mek
u� ru na bö lü ne rek hiz me te aç� la ca �� n� be lir te -
rek, bu bö lün me se be biy le sin ya li zas yon ve

ku man da mer ke zi nin sa� l�k l� ça l� �a ma ya ca �� -
n� ve cid di çar p�� ma la ra da ve ti ye ç� ka r�l d� �� n�
id di a edi yor. 

� ‘TREN LER �Z LE NE M� YOR’
Sis te min bü tün sel ku man da s�n dan so rum -

lu ola cak olan Oto ma tik Tren Ku man da
(ATC) sis te mi nin pro je de bu ha liy le bu lun -
ma d� �� n� be lir ten Mü hen dis R� za Beh çet Ak -
can, “tren ler ne re de na s�l han gi h�z da iler le -
mek te bi li ne me ye cek, do la y� s�y la acil bir du -
ru mun var l� �� ge rek gör sel ge rek i�it sel ola rak
an�n da iz le ne me ye cek tir” di yor.

� ‘B�R ARI ZA FE LA KET LE
SO NUÇ LA NAB�L�R’

Özel lik le tüp tü nel için de ol mak üze re
Ana do lu ya ka s�n da 3, Av ru pa ya ka s�n da ise
yak la ��k 11 km. ol mak üze re top lam 14 km.
uzun lu �un da ki tü nel de bir tre nin ar� za lan ma -
s� n�n tam bir fe la ket ola ca �� n� be lir ten Ak can,
acil du rum lar için Sö �üt lü çe� me ile Zey tin -
bur nu ban li yö is tas yon la r�n da ko nu� lan d� r� la -
cak Acil Du rum Kur tar ma Lo ko mo tif le ri nin
de gel me di �i ni söy lü yor.
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KAYIP iLANI
Okan Ünv. Geçici Mezuniyet belgemi kaybettim

Hükümsüzdür. Bedri BARI� ÜLGEN

�st. �kt. ve Tic. �limler Akademisinden alm��
bulundu�um diplomam� kaybettim
HÜKÜMSÜZDÜR. Cemal ERTA�

33655857934

Oda sicil numaras� 87740 olan �n�aat
Mühendisleri odas� kart�m� kaybettim.
Hükümsüzdür. Metin Güven �AH�N

Marmaray açılıyor, peki güvenli mi?Marmaray açılıyor, peki güvenli mi?Marmaray açılıyor, peki güvenli mi?Marmaray açılıyor, peki güvenli mi?Marmaray açılıyor, peki güvenli mi?Marmaray açılıyor, peki güvenli mi?
“Asrın projesi” olarak sunulan

Marmaray Tüplü Geçi� Sistemi,
29 Ekim’de açılıyor. Ba�bakan
Erdo�an’ın talimatıyla bu tarihe
yeti�tirilmeye çalı�ılan projenin

elektrik ve mekanik i�lerinin kısa
vadede tamamlanmaya

çalı�ılması, güvenlik problemini
gündeme getirdi. Türkiye’de ilk

kez Marmara Denizi’nin 60 metre
altına yerle�tirilen tüplerle geçi�in

sa�lanaca�ı bu yeni ula�ım
sisteminde, gözle görünür

eksiklikler endi�eyi daha da
arttırıyor! Marmaray’ın açılı�ına

tam bir hafta kala Gazete Kadıköy
olarak, açılı�a hazırlanan hattın

Sirkeci dura�ını gezdik. 

Marmaray’ın 61 m.lik
yürüyen merdiveni
Türkiye’nin en uzun

yürüyen merdiveni olma
özelli�ini ta�ıyor.

Marmaray açılıyor, peki güvenli mi?
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AZE TE KA DI KÖY’de Ara l�k 2011 ta ri hin de “Ce -
ha let Bi ri ki mi” ba� l� ��y la ya y�m la nan bir ya z� m�
ha t�r la d�m. Se be bi de, de �er li dü �ü nür Pro fe sör
Do �an Ku ban’�n son y�l ve gün ler de “ce ha let”

so ru nu nu hü zün le ve ac�y la di le ge ti ren ya z� la r�… Bil ge
in san Do �an Bey, so ru nu bir çok ya z� s�n da Do �u/Ba t�;
do la y� s�y la H� ris ti yan ve �s lam âlem le ri nin mu ka ye se -
siy le ir de li yor. El bet i�in “bam te li”, can al� c� ye ri ge lip
bi lim ve onun ve ri mi olan tek no lo jik ge li� me ye da ya n� -
yor. So ru net ve ç�p lak ola rak her za man �u dur: Ne den
Ba t� H� ris ti yan dün ya s� zen gin/im kân l� ve el bet uy gar
da, �s lam co� raf ya s� yok sul? Üs te lik so ru ye ni de �il,
es ki dir. Tan zi mat �a ir ve bü rok rat la r�n dan ün lü Zi ya
Pa �a’n�n “Av ru pa di ya r�n da kâ �a ne ler, �s lam ül ke le rin -
de vi ra ne ler” gör dü �ü nü an la tan m�s ra la r� n�n ya �� yüz
el li yi bul mu� tur.* Ya ni Do �an Bey’in üzün tü le ri nin de
pe kâ lâ iki yüz y�l dan faz la bir geç mi �in ürü nü ol du �u nu
gö rü rüz. Bu hü zün ler ve de rin ac� lar, hem son dö nem
Os man l� ay d�n ve Ha li fe Sul tan la r� n�n hem de ye ni Tür -
ki ye’nin ak l� ba ��n da ve dün ya y� do� ru oku yan in san la -
r� n�n or tak ka de ri ol mu� tur. Bu in san la r�n sa y� sal ola rak
deh �et li bir az�n l�k ta kal ma s� ise, “ce ha let bi ri ki mi” ile
ya da tam ter si olan “bil gi bi ri ki mi”nin yok lu �u ile il gi li -
dir.

�ki y�l ön ce ki ya z� da “ce ha let bi ri ki mi” di ye bir ta -
n�m la ma olup ol ma ya ca �� n� sor gu la ma ya ça l�� m�� t�m.
Top lum lar için pe kâ lâ böy le bir ol gu nun var l� �� n� tes pit
ede bi li yo ruz. El bet bu nun de re ce le ri var d�r. Af ri ka’da,
As ya’da, Önas ya’da ce ha let bi ri ki mi nin fark l� kat man -
la r� na rast la n�r. �n san l�k ta ri hi, yak la ��k be� bin y�l ön ce -
si ne ka dar çe �it li böl ge ler de ki in san kit le le ri nin ben zer
�e kil ler de ve ben zer im kân lar ile ya �a d�k la r� n� söy lü yor.
Bu kit le le rin ya �am tarz ve ka li te le ri nin fark l� la� ma s�, ta -
ri hin çok es ki ol ma yan za man di lim le rin de ba� la d�. Biz -
le rin ata la r� n�n da ya �a d� �� co� raf ya da he men he men
12. yüz y� la ka dar in sa no �ul la r� bir bi ri ne pek ben zer bir
ha ya t� sür mek tey di ler. Ba� ka ba� ka din sel böl ge ler or -
ta ya ç�k m�� t�; ama gün lük ya �a m�n pra tik le ri ge le nek sel
özel lik le ri bir ya na, ben zer ola rak sür mek tey di. Üre tim
araç ge reç le ri, bu na ba� l� ola rak bes len me, ba r�n ma,
ula ��m ve ben zer le ri böl ge ler ara s�n da çok bü yük ay r� -
l�k lar gös ter mi yor du. 2011’de “…ha ya t�n, top lum la r�n
ge li� me si nin bi rin cil da ya na �� el bet bil gi dir. Dü �ün sel,
bi lim sel, es te tik ya ra t� c� l�k, tek no lo jik ge li� me, bil gi bi ri -
ki mi nin yo �un lu �u na da ya n�r” di ye yaz m� ��m. Bu ba sit
ve s� ra dan tes pit ne ya z�k ki gü nü müz dün ya s�n da ki ül -
ke le rin, top lum la r�n uy gar l�k hi ye rar �i sin de ki po zis yon -
la r� n�, ge li� mi� lik dü zey le ri ni ay na gi bi yan s�t mak ta d�r.
Do �an Ku ban’�n da dai ma be lirt ti �i gi bi 1,5 mil yon
Müs lü man, bil gi bi ri ki miy le ku rum la r� n� ve bu su ret le
sür dü rü le bi lir bir uy gar l� �� olu� tur mu� H� ris ti yan Ba -
t�’n�n ne ya z�k ki her ba k�m dan çok ge ri sin de ki bir ha -
yat stan dar d� na mah kûm ol mu� tur. 12-13. yüz y�l lar dan
iti ba ren bil gi bi rik ti ren, ak�l ve bi lim sel ya ra t� c� l�k la in sa -
n�n do �ay la olan ya �am mü ca de le si ni yü rü ten Ba t�
ade ta geo met rik h�z la yük se lip ge li� mi� de �il mi dir?
Bu gün kü fark l� la� ma ve ül ke ler hi ye rar �i si; bil gi bi rik ti -
ren, bi lim sel li �i ve in sa n� esas alan zih ni ye tin inanç ve
dog ma lar la ken din den mem nun ya �a yan ka pa l� zih ni -
ye ti se be biy le or ta ya ç�k m�� t�r. Me se la Av ru pa ül ke le -
riy le Ana do lu ha ya t� ara s�n da ki ge li� mi� lik far k� n�n pek
çok kim se nin var say d� �� ve ya san d� �� gi bi 17. yüz y�l -
dan ba� la ya rak de �il, çok da ha ön ce sin den, hat ta 13-
14. yüz y�l Sel çuk lu dö ne min den be ri uç ver di �i dik kat -
li göz ler ce gö rü lür. 15. yüz y�l da ise ar t�k Av ru pa’da bi -
lim sel di sip lin ler ba� la m��; özel lik le �e hir ci lik, mi mar l�k,
gü zel sa nat lar al�p ba �� n� git mi� tir. Bi rey de �er ka zan -
m�� t�r. �e hir ha ya t� esas ol mu� tur. Ka mu ya p� la r�, ma li -
kâ ne ler, �a to la r�n mi mar l�k ve in �a ka li te le ri iba det ha -
ne ler le ay n� dü zey de dir. Ve “üni ver si te”ler ku rul mu� tur.
�tal ya'da Pa do va Üni ver si te si'nin ku ru lu �u 13. yüz y�l -
da d�r. Üni ver si te de mek yük sek kül tü rün, bil gi nin ku -
rum la� ma s� de mek tir. Ku rum la� ma ise sü rek li ge li� me -
dir. Söz ge li mi, 15. yüz y�l Av ru pa �e hir le riy le Ana do -
lu’da ki yer le� ke le ri mu ka ye se et mek son de re ce aç�k -
la y� c� d�r. 16. yüz y� l�n ba ��n dan iti ba ren ise ara da ki fark
h�z la art mak ta d�r. Ba t� dü �ün ce si ve bil gi bi ri ki mi ar t�k
ok ya nus la ra aç�l m��, es ki Ak de niz ve Av ru pa s� n�r la r� n�
a��p yer yü zü ne ya y�l m�� ve git gi de da ha do na n�m l� ve
güç lü ha le gel mi� tir. Dün ya n�n o ke si mi bi lim le, sa nat -
la ka nat la n�p yük se lir ken Os man l� ve �s lam dün ya s� n�
ye rin de say d� ran, hiç ku� ku yok ki ce ha let or ta m� d�r.
Ah met Ham di Tan p� nar’�n de di �i gi bi, 19. yüz y� l�n ba -
��n dan son ra Ha li fe Sul tan lar ile az sa y� da Os man l� ida -
re ci ve ay d� n� ay�l sa da “Tan zi mat” çok geç kal m�� t�r.
Bü yük ço �un lu �un al�� kan l�k la r�, ge le nek le ri ve dog -
ma tik inanç la r�, bir avuç ön gö rü lü Os man l� yö ne ti ci si ve
hat ta Ha li fe Sul tan’�n önün de uy gar l� �a kar �� a��l maz
ka le du var la r� ol mu� tur. Ha li fe Sul tan la r�n bil gi bi ri ki mi -
ne do� ru yol al mak için kur ma ya ça l�� t�k la r� bir Os man -
l� üni ver si te si ne bu top lum an cak 1900’ler den son ra ve
�öy le böy le ka vu �a bil mi� tir. Gü nü müz de ki ak�l d� �� tar -
t�� ma la r�n, ha va da uçu �an slo gan la r�n ge li� mi� uy gar
âle min söz lü �ün de ve gün de min de hiç bir ye ri yok tur.
Do la y� s�y la, Tür ki ye’nin ger çek an lam da ki ge li� me so -
run la r�y la da il gi si yok tur. De mek ki be� yüz y�l d�r uy gar
dün ya n�n çok ar ka s�n da kal ma ya se bep olan zih ni yet
mad di ve rim ler den ya rar lan sa bi le onun as l� n� an la ma -
ya rak, ba �� na ge len le ri kav ra ma ya rak fa ali ye ti ne de -
vam et mek te dir. Yüz el li y�l son ra Zi ya Pa �a ile Do �an
Ku ban ay n� ke der le ri bu yüz den ya �a mak ta d�r.

* Zi ya Pa �a ya kı nı yor: “Di yar-ı küf rü gez dim
kâ �a ne ler gör düm / Do la� tım mülk-i �s lam’ı

bü tün vi ra ne ler gör düm.”

Murat  KATOĞLU

G

CEHALET
BiRiKiMi? II

SANATKÜLTÜR

● Semra ÇELEB�

Ti yat ro yö net me ni Ke mal Ay do �an ile
ara la r�n da oyun cu Mert F� rat, Onur
Ün sal, Ti mur Acar, film yö net me ni

�lk sen Ba �a r�r’�n ol du �u 12 ki �i lik eki bin ay-
 lar d�r ha z�r l�k la r� n� yap t� �� Mo da Sah ne si
aç�l d�. Ba ha ri ye Cad de si üze rin de ki es ki Ci -
ne ma Mo da’n�n ye ri ne aç� lan Mo da Sah ne si,
sa de ce bir ti yat ro de �il, üç sa lo nu olan bü yük
bir kül tür mer ke zi. �çin de film gös te rim le -
rin den kon ser le re ka dar pek çok et kin lik ola-
 cak. 

An cak da ha çok ti yat ro ya emek ve ren le -
rin kur du �u bu sah ne de ti yat ro oyun la r� n�n
a��r l�k l� ola ca �� n� tah min et mek zor de �il.
Za ten aç� l�� da ti yat ro dün ya s� n�n en çok sah-
 ne le nen ve yüz y�l lar için de de �e rin den hiç -
bir �ey kay bet me den bu gü ne ge len “Ham let”
oyu nuy la ya p�l d�. 

Wil li am Sha kes pe are’in unu tul maz ese ri
“Ham let”, Mo da Sah ne si’nin ça� da� yo ru -

muy la, 9 Ekim Çar �am ba ak �a m� ilk kez sah-
 ne len di. Sa nat ç� la r�n, ga ze te ci le rin, ti yat ro
emek çi le ri nin ve sa nat se ver le rin da vet li ol -
du �u aç� l� �a pek çok ün lü isim ka t�l d�. 

Yö net men li �i ni Ke mal Ay do �an’�n yap-
 t� �� oyun da Ham let’i, oyu nun çe vir men le rin -
den de bi ri olan Onur Ün sal can lan d� r� yor.
�n ti kam h�r s� n�n ya n� s� ra  hid det li, es pri li,
dal ga c�, dob ra bir Ham let ka rak te ri çi zi yor
Ün sal sah ne de. Da ni mar ka pren si ro lün de ki
Ün sal’a, kra li çe an ne ro lün de Es ra K� -
z�l do �an, ha in am ca kral ro lün de ise
Mu rat Tü zün e� lik edi yor. Di nin ve ah -
la k�n da la ve re ci tem sil ci si Po lo ni us ro -
lün de ki Ti mur Acar’�n per for man s�y sa
vur gu lan ma y� hak edi yor. Oyun da ki di -
�er oyun cu lar; Küb ra Kip, �nan Ula� To -
run, Ça� lar Yal ç�n ka ya, Ha san De mir ta�
ve Al per Bay te kin’in oyun cu luk la r� da Mo -
da Sah ne si’nin ça� da� Ham let yo ru mu na
kat k� su nu yor. Ham let, se zon bo yun ca Ka d� -
köy’ün bu ye ni sa nat me kâ n�n da sah ne len -

me ye de vam ede cek. 
� KA DI KÖY

BE LE D� YE S�’NE
TE �EK KÜR
Ay n� za ma n�n Mo -

da Sah ne si’nin aç� l� �� -
n� müj de le yen Ham let
oyu nu, da vet li le rin
uzun sü ren al k�� la r� na
maz har ol du. Se yir ci -
le ri se lam la yan oyun-
 cu lar dan Onur Ün sal
k� sa bir ko nu� ma ya pa -
rak, ba� ta hiç bir des te -
�i ken di le rin den
esir ge me yen kül tür sa -
nat dos tu Ka d� köy Be -

le -
di ye si’ne, bu sah-

 ne nin olu �u mu na kat k� su nan
spon sor la ra, ay lar ca in �a at ses le ri ne kat la nan
çev re sa kin le ri ne, Mo da es na f� na ve ba s�n i� -
çi le ri ne te �ek kür et ti.

� �K� OYUN DA HA
�Z LE Y� C�Y LE BU LU �A CAK

Mo da Sah ne si, iki ye ni oyu nu da ha ti yat -
ro se ver ler le bu lu� tu ra cak. 

Ste fan Tsa nev’in yaz d� ��, Hü se yin Mev -
sim’in çe vir di �i “Bü tün Ç�l g�n lar Se ver Be -
ni” isim li ko me di, 17 Ekim’den iti ba ren
sah ne len me ye ba� la ya cak. Kon trol den ç�k-
 m�� bir k�s kanç l� ��n et ra f�n da �e kil le nen hi -

kâ ye de, Mert F� rat ve As l� Tan do �an ev li
bir çif ti, Vol kan Yo sun lu ise ken di ni bu
ev li li �in için de bu lan ya k�n ar ka da �� can-
 lan d� ra cak.

Fri ed rich Karl We ach ter’in yaz m��
ol du �u “Pal yan ço lar Oku lu” isim li ço -
cuk oyu nu da bu se zon ço cuk la r�n il gi -
si ni çe ke cek tür den. Yö net men li �i ni
Ke mal Ay do �an’�n yap t� �� oyun da,
Ba r�� Y�l d�z ka t� di sip lin yan l� s� pro-
 fe sö rü; Yu suf De mir ci o� lu, Onur �i -
rin, Tan ju Gi ri� ken, Öy kü Esen de mir
pal ya ço ol ma ya he ves li ö� ren ci le ri
can lan d� r� yor. 
� MO DA SAH NE S�’NDE

NE LER OLA CAK?
Mo da Sah ne si, de �i �ik bo yut ta ve i� lev -

de üç sa lon dan olu �u yor. Bü yük Sa lon, otu-
 ra rak 248, ayak ta 500 se yir ci ala bi len bir
ka pa si te ye sa hip. Bu sa lon ti yat ro, kon ser,
dans gi bi sa na t�n de �i �ik alan la r�n da ki üre-
 tim le ri ne ev sa hip li �i ya pa cak. Stüd yo Sah -
ne, 50 se yir ci ka pa si te li bir de ne me sah ne si
i� le vi gö re cek. Ay r� ca çe �it li atöl ye ça l�� ma -
la r�, söy le �i ler yi ne bu ra da ger çek le� ti ri le cek.
54 ki �i lik si ne ma sa lo nu ise se yir ci nin ba -
��m s�z film ler iz le ye ce �i, bir ta k�m özel si -
ne ma et kin lik le ri ne ka t� la ca �� bir sa lon
ola rak i� lev ka za na cak. 

13-23 �ubat 2014 tarihlerinde �stanbul’da,
27 �ubat-2 Mart 2014 tarihlerinde ise

Ankara ve �zmir’de gerçekle�tirilecek 13.
!f �stanbul Uluslararası Ba�ımsız Filmler

Festivali için film ba�vuruları ba�ladı.
Festivale, 2013-2014 yapımı kurmaca

uzun, belgesel ve kısa filmlerinizle
ba�vurabilirsiniz. Yapılacak de�erlendirme
sonucu belgesel ve kurmaca uzun filmler,
!f �stanbul’un Türkiye’den ve/ya Türkiye

hakkında, yeni, bakı�ları de�i�tirebilecek
filmleri bir araya getirdi�i “Ev” bölümünde
gösterilecek. Ba�vuran filmler arasından
bir film ise, festivalin yarı�malı bölümü

“Ke�!f”te yarı�acak.
!f �stanbul’un ilk kez
2008’de ba�lattı�ı ve

15 bin dolar para ödüllü
yarı�masında filmler,
uluslararası bir jüri

tarafından
de�erlendirmeye

alınacak.
� KISALARI !FÇ�LER

ÖNER�YOR
!f �stanbul’un

vazgeçilmez bölümü
“Türkiye’den Kısalar”da
ise geçen yıl ba�layan

uygulama devam ediyor
ve bu bölüm, yönetmen
ve yapımcıların yanı sıra
kısa film izleyicilerinin

önerileriyle hazırlanıyor.
“Türkiye’den Kısalar”a
yapılacak öneriler için

tür, konu, teknik ve süre
gibi kısıtlamalar

aranmıyor; Türkiyeli
yönetmenlerin hareketli

görüntüyle ürettikleri
2013 yapımı her �ey

öneri olarak
sunulabiliyor. Bu

öneriler arasından !f
�stanbul’un tematik

seçkiler halinde
derleyerek

programlayaca�ı “Türkiye’den Kısalar”
seçkileri �stanbul, Ankara ve �zmir’de

çe�itli festival sinemaları ve mekânlarında
ücretsiz olarak !f izleyicilerine sunulacak
ve 13-23 �ubat tarihlerinde �stanbul’da

yapılacak gösterimlerde izleyicinin
seçece�i bir kısanın yönetmeni

uluslararası bir festivale izleyici olarak
katılmaya hak kazanacak. 13. !f �stanbul
Uluslararası Ba�ımsız Filmler Festivali’ne

katılmak isteyen Türkiye yapımı filmler
için son ba�vuru tarihi 29 Kasım

2013. Festival’e ba�vuru ve kısalar
öneri formuna festivalin web

sitesinden ula�ılabilir.
www.ifistanbul.com

!f �stanbul’a
ba�vurular ba�lad�

Moda Sahnesi HAMLET ile
MERHABA DEDi
Moda Sahnesi HAMLET ile
MERHABA DEDi
Moda Sahnesi HAMLET ile
MERHABA DEDi
Moda Sahnesi HAMLET ile
MERHABA DEDi
Moda Sahnesi HAMLET ile
MERHABA DEDi
Moda Sahnesi HAMLET ile
MERHABA DEDi

TANPINAR FESTiVALi
şehirle oyun oynuyor!

Eski Moda Sineması’nın yerine kurulan ve in�aat çalı�maları
10 aydır devam eden Moda Sahnesi 9 Ekim’de özel bir

geceyle açıldı. Moda Sahnesi’nin ilk merhabası
Shakespeare’in ünlü eseri “Hamlet” ile oldu. 

● Semra ÇELEB�

�
TEF 2013, bu y�l 15 ül ke den 45′i a� k�n
ya za r� a��r la ya cak. “�e hir ve Oyun” te -
ma s� n�n i� le ne ce �i fes ti val, �s tan bul da,

çe �it li yer li ve ya ban c� ku rum la r�n i� bir li -
�in de te ma tik ya zar söy le �i le ri,
okul et kin lik le ri, Café Ams ter -
dam prog ram la r�, ede bi yat-per -
for mans ge ce le ri, özel bir ma sa
oyu nu tur nu va s�, te ma tik et kin -
lik ler, pro fes yo nel bu lu� ma lar,
Ah met Ham di Tan p� nar Mü ze
Kü tüp ha ne sin de Türk ede bi ya t�
et kin lik se ri si ve da ha pek çok
prog ram la ta kip çi le ri ne bu y�l da
unu tul maz bir ede bi yat de ne yi mi ya �a ta -
cak. Bü tün et kin lik ler Türk çe ve �n gi liz ce
ol mak üze re iki dil de dü zen le ne cek.

� �TEF 2013 TE MA SI:
�E H�R VE OYUN

�TEF 2013-�e hir ve Oyun da tüm et -
kin lik le re ve fes ti val me kân la r� n� bi rer
Ams ter dam kah ve si ne dö nü� tü -
ren Café Ams ter dam ge ce le ri ne,
Ce za yir Res ta urant kon fe rans
sa lo nu, Kar gArt ve Ah met
Ham di Tan p� nar Ede bi yat Mü -
ze Kü tüp ha ne sin de üc ret siz ola -
rak ka t�l mak müm kün ola cak.
Veh bi Koç Vak f� n�n ana des tek -
çi si ol du �u fes ti val �TEF et kin -
lik le rin de bu y�l, can s� k�n t� s�,
oyun, ede bi yat üç ge nin de ya zar ile oku run
ili� ki sin den, ede bi ya t�n di �er mec ra la ra
ta� t� �� ör nek le re, ede bi kur gu nun oyun la
ay r�l maz bir lik te li �in den, in san ca, pek in-
 san ca olan hi kâ ye an la t� c� l� ��n il kel kö ken-
 le ri ne çe �it li ko nu lar seç kin ya zar lar

ta ra f�n dan ele al� na cak.
� AVUS TUR YA EDE B�-

 YA TI MER CEK AL TIN DA
Avus tur ya Kül tür Ofi si nin

�s tan bul’da ku ru lu �u nun 50. y� -
l� kut la ma la r� çer çe ve sin de

Avus tur ya ede bi ya t� n�n yük sel -
mek te olan üç is mi, An dre a Win-
k ler, Tho mas Stangl ile Te re sa
Präau er, Avus tur ya Kül tür Ofi -
si’nde fes ti va lin aç� l�� oku ma s� n�
ger çek le� ti re cek ler, aç� l�� prog ra -
m�n da Türk ede bi ya t� n�n ön de ge -
len iki sür priz is mi de eser le rin den
bö lüm ler oku ya cak lar. Ya zar lar
ay n� za man da �s tan bul’da çe �it li

ilk ve or ta ö� re tim ku rum la r� n� zi ya ret e-
de rek ö� ren ci ler le söy le �i ler de bu lu na cak -
lar.
� TAN PI NA RIN �Z�N DE BE� �E H�R

“Tan p� na r�n �zin de Be� �e hir” et kin -
lik le ri, dün ya ca ün lü ya zar Al ber to Man -
gu elin’in Tür ki ye’nin 5 ken ti ne iki �er

gün lük zi ya ret ler de bu lu na ca �� ve
iz le nim le ri nin pro je kap sa m�n da
ki tap la� t� r� l�p ya y�n la na ca �� bir
ede bi yat tu ru. Dün ya ca ün lü ya zar
Man gu elin, Ah met Ham di Tan p� -
nar’�n Be� �e hir ese rin de yer alan
�s tan bul, An ka ra, Bur sa ve Er zu -
rum ve Kon ya’y� Tan p� nar’�n
ayak iz le ri ni ta kip ede rek zi ya ret
ede cek ve ya za r�n ka t� l� m�y la söz

ko nu su �e hir ler de bi rer söy le �i dü zen le ye -
cek. 

� KADIKÖY’DE B�R
AMSTERDAM KAHVES�

Hol lan da Ede bi yat Fo nu-Café Ams ter -
dam prog ra m� ile Ce za yir Res ta urant ve

Kar ga Bar, bu se ne de bi rer
Ams ter dam kah ve si ne dö -
nü �e cek. Café Ams ter dam
et kin lik le rin de Hol lan da l�
ya zar lar, Türk ya zar lar la
bir lik te oku ma ve söy le �i -
ler de yer ala cak lar. Bar ba -
ra Stok, Bi bi Du mon Tak,
Jan van Mers ber gen ve
Mu rat I��k Café Ams ter -
dam prog ra m� ile oku yu cu -
la r�y la bu lu �a cak ya zar lar
ara s�n da lar.

� AS SA SINS CREE DIN
YA RA TI CI SI, AH MET

ÜM�T �LE BU LU �A CAK
�TEF kap sa m�n da dün ya y� ka s�p ka vu -

ran bil gi sa yar oyu nu As sa sins Cree din ya -
ra t� c� s� Pat ri ce Dési lets ve po li si ye
ro man la r�n us ta ya za r� Ah met Ümit, �s tan -
bul Fran s�z Kül tür Mer ke zi i� bir li �iy le bir
ara ya ge li yor. Bil gi sa yar oyu nu ala n�n da
uz man la� m�� si ya set bi lim ci ve oyun ta sa -
r�m c� s� Oli vi er Mau co’nun mo de ra tör lü -
�ün de ger çek le �e cek bu bu lu� ma da her iki
ya zar kent ile ili� ki le ri ni an la t�r ken iz le yi -
ci le ri, �s tan bul’u ro man ve vi de o oyun la -
r�n da (ye ni den) ke� fet me ye da vet
ede cek ler.

� �TEF 2013 FES T� VAL
RES M� K� TA BEV LE R�

K�r m� z� Ke di Ki ta be vi, Aziz Ke di Ki -
ta be vi, �n san Ki tap, Ro bin son Cru so e 389
ki ta bev le rin de ki özel �TEF kö �e le rin de
fes ti val ya zar la r� n�n ki tap la r� n� yüzde 10
in di rim le edin mek müm kün ola cak. �s tan -
bul’un ba ��m s�z ki ta bev le ri ne u� ra yan fes-
 ti val ta kip çi le ri 25 Ekim ta ri hin den iti ba ren
�TEF kö �e le rin de en sev dik le ri ya zar la r�n
ki tap la r� n� ka r�� t� ra bi le cek, fes ti val et kin -
lik le rin den son ra ki tap la r� n� im za la ta bi le -
cek ler.

� SI NIF MÜ CA DE LE S�
TUR NU VA SI

Fes ti val kap sa m�n da Yor dam Ya y�n la -
r� i� bir li �iy le, Ame ri ka l� Si ya set pro fe sö rü
Ber tell Oll man’�n ma sa oyu nu, “Mar xist
Mo no poly” di ye an� lan S� n�f Mü ca de le si
tur nu va s� oy na na cak. Ay r� ca, �TEF kap sa -
m�n da bu y�l ki pa ra lel et kin lik Cer van tes
Ens ti tü sün de ya p� la cak olan film gös te -
rim le ri de fes ti val ta kip çi le ri nin ka ç�r ma -
ma s� ge re ken prog ram lar ara s�n da.
�s pan yol ca Ede bi ya t�n seç kin ör nek le rin -
den uyar lan m�� film le rin gös te ri le ce �i p-
rog ram, fes ti val sü re sin ce üc ret siz ola rak
Cer van tes Ens ti tü sü’n de ta kip edi le bi lir.

�s tan bul’da 3 Ka s�m’a ka dar de vam
ede cek fes ti va lin ay r�n t� l� prog ra m� na
http://www.itef.com.tr/events ad re sin den
ula �a bi lir si niz. 

�TEF 2013-�stanbul Tanpınar Edebiyat Festivali, 5’inci
yılında Tanpınar’ın be� �ehri; �stanbul, Ankara, Bursa,

Erzurum ve Konya’ya u�ruyor. 30 Ekim-10 Kasım
tarihlerinde düzenlenecek festivalin bu yılki konusu:
�ehir ve Oyun. Festivalin Kadıköy aya�ı KargART’ta!
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● Kadir �NCESU

� Za fer Do ruk’un ço cuk lu �uy la il gi li
an la ta ca �� ne ler var da �ar c� ��n da?

Ço cuk lu �um Ada na’n�n Ka nal köp rü ve
De niz li Ma hal le si’nde geç ti. De niz li Ma hal -
le sin de, ya �a d� �� m�z av lu nun önün den kü -
çük bir su ka na l� ve tren yo lu ge çi yor du.
Av lu muz da yan ya na be� ev bu lu nu yor du.
Alt üst bi rer göz oda dan olu �an, yu ka r� ka t�n
so fa s� na tah ta bir mer di ven le ç� k� lan, saz dan
sa man dan ka r�l m��, top rak la s� van m�� ev ler -
di. Av lu nun or ta s�n da göv de si ka l�n, ya� l�
bir dut a�a c� var d�. Yaz ge lin ce a�a c�n dal-
 la r� iri be yaz dut lar la yük le nir di. El le ri miz -
de cin gil ler le du tun al t�n da top la n�r, bü yük
bir çu lu ke nar la r�n dan tu tup ge rer dik. Ka -
d�n lar dan ko lu ve ba ca �� güç lü bi ri a�a ca ç� -
k�p yük lü da l� sil ke ler, çu lun üze ri ne ya �an
dut la r� ak �am la r� so fa da ai le ce yer dik. Ge -
ce le ri av lu mu zun önün de ki kü çük ka na l�n
k� y� s�n da otu rur, ge ce var di ya s�n da ça l� �an
ba ba la r� m� z� bek ler ken bir bi ri mi ze film hi -
kâ ye le ri an la t�r d�k… 

� Hi kâ ye ye olan tut kun luk bu ra dan m�
ge li yor?

Ora da ka na l�n ke na r�n da otur du �u muz
ço cuk lar ba� ka i� ler yap t� lar, bel ki yaz mak
ak�l la r� n�n ucun dan bi le geç me di. Bir de
dün ya ya yaz mak üze re ge len ler var; bun lar
faz la ha yal ku ran lar, her �e yi dert edi nen ler,
ya za rak ya �a d� �� n� an la yan lar… Ya z�n ca,
ba� ka la r� ta ra f�n dan da ya �an ma s� n� sa� l� -
yor su nuz. Ya z� uzun y�l lar ka l� yor.  

� �i ir pek çok ya za r� m� z�n ilk göz a� r� -
s� d�r. Siz de �i ir yaz d� n�z m�?

�çim den gel di bir- iki �i ir ben de yaz d�m,
ama �i ir le ri min hi kâ ye kok tu �u nu bi li yor -
dum. ‘Bir Uçum luk Ka nat’ ad l� �ii rim Al t�n -
ko za �i ir Ya r�� ma s�n da ilk on �i ir ara s� na
gir mi� ti. Se çi ci Ku rul da �a ir Ad nan Yü cel
de var d�. Ad nan, bu �ii ri öy kü ola rak yaz ma -

m� öner mi� ti.   
� Öy kü ye ge çi �i niz na s�l ol du?
�lk yaz d�k la r�m hep öy kü di ye ya z� lan

�ey ler di; ama öy kü mü, de �il mi, bu nu oku -
ya ya za kav ra ma ya ça l� �� yor dum. Son ra hep
öy kü yaz d�m, yaz ma d� ��m za man lar da da
öy kü dü �ün düm, dü �ü nü yo rum. 

� Özel lik le han gi ya zar lar dan et ki len -
di niz ço cuk luk ve genç lik dö nem le ri niz -
de?

Ya �ar Ke mal, Or han Ke mal, Sa ba hat tin
Ali, Sa it Fa ik, Be kir Y�l d�z, Mu zaf fer Buy -
ruk çu… Pa na it �s tra ti, He ming way, Ste in -
beck, J. Lon don ve da ha bir çok ya zar,
ö� ren ci lik y�l la r�m da be ni et ki le mi� ler di.  

� Ada na’dan kal k�p Hay dar pa -
�a Ga r�’ndan �s tan bul’a ad� m� n�z at-
 t� �� n�z da ilk ne dik ka ti ni zi çek mi� ti?

�çi mi bir he ye can bas m�� t�. De ni -
zi ve de va sa ya p� la r� gö rün ce ürk-
 mü� tüm. Gü zel bir �e hir dir �s tan bul,
çe ki ci dir, ama ar tan nü fu su, gi de rek
kat la n�l maz ha le ge len ula �� m� onu
ya �an ma s� zor bir �e hir yap m�� t�r.   

� �� por ta c� l�k ya par ken, Or han
Ke mal Öy kü Ödü lü için bir öy kü
gön de ri yor su nuz. Son ra da unu tu -
yor su nuz… Bu ödül le bir lik te ya �a -
m� n�z da ne ler de �i� ti?

Yal ç�n Ak yol, Sey han il çe si nin
Be le di ye Ba� ka n�y d�. Be le di ye nin
ola nak la r� n� sa nat tan esir ge me yen bir

in san d�. Onun dö ne min de on be� gün sü rey -
le ade ta bir �ö len ha va s�n da ge çen kül tür ve
sa nat gün le ri ya p� l� yor du. On lar ca ya zar, �a -
ir, çi zer, �ar k� c�, tür kü cü Ada na’ya ko nuk
olu yor, U�ur Mum cu ala n�n da ve Ata türk
Par k�’nda söy le �i ler, pa nel ler, kon ser ler, ya -
r�� ma lar dü zen le ni yor, her gö rü �e men sup
in san la r�n bir ara ya gel dik le ri stant lar aç� l� -
yor du. Or han Ke mal Öy kü Ya r�� ma s� da ilk
o dö nem de ha ya ta ge çi ril mi� ti. Ya r�� ma ya
tek öy küy le ka t�l mak ge re ki yor du. Ben de
12 Ey lül dö ne mi nin dar be ci ge ne ra li Ke nan
Ev ren’in as t�r d� �� gen ce cik ço cuk la r�n an� -
s� na ‘Ke di’ ad l� bir öy kü yaz m�� t�m. Ke nan
Ev ren’i tem sil eden emek li bir ko mi ser le bir
so kak ke di si ara s�n da ge çen mü ca de le nin
öy kü süy dü. Ya r�� ma da ba �a r� ödü lü al d� �� -
m� söy le yin ce bir an ina na ma d�m. Bu be nim
ilk ödü lüm dü, be ni ede bi yat dün ya s�y la ta -
n�� t�r m�� t�. 

� “�� por ta c� Ya zar” ola rak ta n�n mak
na s�l bir duy guy du?

Or han Ke mal ödü lü nü bir i� por ta c� al -
m�� t�. Ba s�n için bu lun maz bir ha ber di.
Ad�m bir dö nem ‘�� por ta c� Ya zar’a ç�k m�� -
t�. Son ra bir rö por ta j�m da ga ze te ci ar ka da� -
tan özel lik le ri ca et tim. Yaz ma d� lar bir da ha. 

� 15 y�l da 9 ki ta b� n�z ya y�n lan m��, bun-
 lar dan söz eder mi si niz?

�lk ki ta b�m ilk göz a� r�m d�r, ben de ki de -
�e ri ni azalt ma dan ko rur. Ada na’da ç� kan üç
ki ta b�m ace le ye gel mi� tir, f�r sat bul duk ça o
öy kü le ri ye ni den ya z� yor, ye ni ki tap la r� ma
al� yo rum. Bil gi ya y� ne vin den üç ki ta b�m
ç�k t�. Mar ji nal ki tap lar dan ç� kan son öy kü
ki ta b�m ‘Be yaz At l� Ge ce ler’.     

� Yaz mak Za fer Do ruk için ne ifa de
edi yor?

Ya �a d� �� na bir an lam bul ma y�, ölü mün
kar �� s� na ha ya t� koy ma y�. Ölü mün ba �a ç� -

ka ma d� �� tek �ey an lam l� ya �an m�� bir ha -
yat t�r çün kü. ‘Söz uçar ya z� ka l�r’ sö zü bo �u -
na söy len me mi� tir. 

� Emek li ol duk tan son ra Ada na’dan
ç�k t� n�z yo la. Ka d� köy’e yer le� ti niz. Ka d� -
köy ile il gi li ilk iz le nim le ri niz ney di?

50 y�l bir �e hir de ya �a m�� sa n�z, ne re ye
gi der se niz gi din ya d�r g� yor -
su nuz. Kök tut mak ta güç lük
çe ki yor su nuz; çün kü a�i na
ol du �u nuz yüz le ri, me kân -
la r�; ço cuk luk, genç lik ar ka -
da� la r� n� z� es ki den ol du �u
gi bi sa bah ak �am gö re mi -
yor su nuz. �a ir Ke ma let tin
Ka mu’nun de di �i gi bi:
“Gur bet o ka dar ac� ki, ne
var sa için de hep si ba na ya-
 ban c�, hep si ba� ka bi çim de.”
Ben de �s tan bul’u ilk y�l lar
ya d�r ga d�m, ko lay al� ��l m� -
yor. �im di iyi ki Ka d� köy’e
yer le� mi �im di yo rum. Ka d� -
köy’ün in sa n�n ru hu nu sa -

�al tan bir ya n� var. Bu ra da in san renk li ili� -
ki ler ku ra bil di �i ka dar yal n�z l� ��y la da ba r� -
��k ya �a ya bi li yor. Oku yup ya zan, de mok rat,
ay d�n in san la r�n ço �un luk ta ol du �u bir yer.
Ken di ne öz gü bir ya �am tarz la r� var, bu na
do ku nul du �un da ses le ri ni yük sel te bi li yor,
iti raz ede bi li yor lar. Da ra c�k bir so kak ta, bir
çay ha ne de otur du �u nuz da bi le, ör ne �in an-
 ti ka c� la r�n bu lun du �u so kak ta ca n� n� z�n s� -
k�l ma s� müm kün de �il. So kak
mü zis yen le riy le, sa t� c� la r�y la, an ti ka c� la r�y -
la, ba ha rat ç� la r�y la, ba l�k ç� so ka ��y la, bar la -
r�y la, çar �� s�y la, sa ha f�y la çe �it li renk le rin,
ses le rin, ko ku la r�n ba r�n d� �� bir yer…  Ka d� -
köy be nim için �s tan bul’un en gü zel, en ta -
n� d�k, en Ana do lu yü zü.

Emek li ol du nuz ama yi ne ki tap lar la iç
içe si niz. Ba ha ri ye’de “Dü� ha ne” ad l� bir sa -
haf aç t� n�z…

Evet. 15 y�l bir kü tüp ha ne de gö rev yap-
 m�� t�m, emek li ol duk tan son ra ken di mi su -
dan ç�k m�� ba l�k gi bi his se di yor dum.
Çev rem de ki tap la r�n ol ma d� �� bir or tam da
ya �a mak bir bo� lu �un için de ya �a mak gi biy -
di. Evim de ki tap l� �� ma ka pa n�p sa at ler ce d� -
�a r� ç�k m� yor dum. Ru hu mu sa �alt ma n�n tek
yo lu bir sa haf aç�p ki tap lar la u� ra� mak t�.
Ka d� köy bu i� için çok el ve ri� li bir yer. So -
kak ara la r�n da sa haf la ra rast l� yor dum; ken di
hal le rin de, ses siz, a��r ba� l�, bil ge du ru� la r�
ho �u ma gi di yor du. Bu ra y� aç�n ca ken di mi
da ha iyi his set me ye ba� la d�m. 
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Zafer Doruk’u 2000 yılında Oktay Akbal Öykü Ödülü töreninde
gördüm ilk olarak. Ödül almı�tı. Yıllar sonra bu kez Kadıköy’de

Haymatlos Kitabevi’nde bir imza gününde kesi�ti yollarımız. O�lu
�air Taner Cindoruk ile bir imza gününe katılmı�tı. Sonrasında

yollarımız Bahariye’de açtı�ı “Dü�hane” adlı sahafta kesi�ti sık sık.
Zafer Doruk ile ya�amını, hikâyecili�ini ve Kadıköy’ü konu�tuk.
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Hay van dos tu ça l�� ma la r�y la öne ç� kan,
pet shop lar da can l� hay van sa t� �� n� ya -
sak la yan ilk ye rel yö ne tim olan Ka d� -

köy Be le di ye si, yi ne mi nik dost la r� m� z�n
hak la r� ve ge le cek le ri için bir mü ca -
de le yü rü tü yor. 

Bi lin di �i üze re Ka d� köy Be le di -
ye si’nin son dü zen le me ler le Üm ra ni -
ye’de ka lan bir “Ge çi ci Hay van
Ba k�m Mer ke zi  bu lu nu yor.  27 �u -
bat 1999 ta ri hin de ku ru lan, 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
ba r� nak için Üm ra ni ye Be le di ye si de-
 fa lar ca tah li ye ih ta r�n da bu lun du.
Hat ta ba r� na ��n  bu lun du �u yer den
ç� ka r�l ma s� için bas k� ya p�l d�. Uzun
bir sü re de vam eden bu bas k� la ra ra�-
 men Ka d� köy Be le di ye si, da ha iyi bir
al ter na tif me kân ol ma d� ��n dan ba r� -
na �� tah li ye et me di.
� BA RI NAK ALA NI NI  F� NANS 

MER KE Z� YAP TI LAR!
Ko nu nun tek rar gün de me gel me si ne
ne den olan ge li� me ise Ba kan lar Ku-
 ru lu’nun ver di �i bir ka rar ol du. Ba -
kan lar Ku ru lu, Ka d� köy Be le di ye si
Ge çi ci Hay van Ba k�m Mer ke zi’nin
de için de ol du �u ve mül kü be le di ye -
ye ait olan ye ri, Fi nans Mer ke zi ola -
rak pro je len dir di. Bu pro jey le
bir lik te, uzun y�l lar d�r di ren me si ne
ra� men Ka d� köy Be le di ye si’nin ar t�k
ba r� na �� bu lun du �u yer de tut ma ça -
ba s� so nuç suz kal m�� ol du. An cak
mül kü Ka d� köy Be le di ye si’nde ol ma s� na ra�-
 men be del siz ola rak Üm ra ni ye Be le di ye si’ne
terk edil me si yö nün de ted bir ka ra r� ve ril di �i
hal de uzun sü ren çok a�a ma l� hu ku ki mü ca de -
le so nu cun da ta kas nok ta s� na ka dar ge lin di.
�im di gün dem de Ta kas Pro to ko lü  bu lu nu yor.
Ola s� bu pro to ko le gö re bu gün kul la n� lan ba -
r� nak ala n� n�n iki ka t� bü yük lü �ün de bir yer,
Ba kan l�k ta ra f�n dan be le di ye ye tah sis edi le cek.
Hat ta Ka d� köy Be le di ye si bu mad de yi ol maz -
sa ol maz bir �art ola rak pro to ko le ek let ti.  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 di. Pro to kol uya r�n ca bir de 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.  Ya ni, y�l lar -
d�r bo �al t�l ma s� is te nen Hay van Ba r� na ��, ge li -
nen bu son nok ta da da ha ye ni da ha bü yük bir
ba r� nak mü ca de le si ba �a r� ya ula� m�� ol du. 

� 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
Ka d� köy Be le di ye si, bu pro to kol le uzun sü re -
dir yap ma y� plan la d� �� da ha ge ni� da ha mo d-
ern bir ba r� nak için çok önem li bir ad�m at m��
ol du.

�im di esas me se le 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 ola rak be lir len me si. Bu gün ler de be le di ye
yet ki li le ri, ha r�l ha r�l ye ni ba r� nak için yer ara -
y� �� n� sür dü rü yor. Ti tiz lik le ya p� lan ara y�� da
ba z� ko nu lar tek tek ele al� n� yor. Ör ne �in, ye -
ni mo dern ba r� na ��n Ka d� köy’e ya k�n ol ma s�,
gö nül lü le rin ve hay van se ver le rin ko lay ca ula -

�� m� na im kan ver me si, hay van la r�n do �al ve
sa� l�k l� bir or tam da ya �a ma la r� na ola nak sa� la -
ya cak özel lik ler ta �� ma s�, alt ya p� ve üst ya p�
özel lik le riy le mo dern ba r� nak ya p� m� na uy gun

ol ma s� �art la r� tek tek in ce le nip de �er -
len di ri li yor.  

� YE N� BA RI NAK �N �A 
ED�L ME DEN MEV CUT BA RI NAK

BO �AL TIL MA YA CAK
Be le di ye yet ki li le ri, ba r� nak ile il gi li
sü reç te ki mi za man bil gi siz lik ki mi za -
man da yan l�� yön len dir me ler ne de niy -
le sü re ci do� ru oku ya ma yan ba z�
hay van se ver le rin be le di ye ye hak s�z ye -
re suç la d�k la r� n�, ka s�t l� ola rak  hay van
ba r� na �� n�n ye ri nin key fi ola rak sa t�l d� -
�� n�, hay van la r�n so ka �a ter ke di le ce �i
ya la n� n� ka s�t l� ola rak gün de me ge ti rip
be le di ye yi y�p rat ma ya ça l�� t� ��n dan ya -
k� n� yor lar. Bu ki �i ler hay van se ver le re
özel lik le “Ba r� nak sa t�l d�, kö pek ler so -
ka �a ter ke di le cek” �ek lin de tel kin ler le
ko nu yu fark l� yö ne çek me ye ça l� �� yor -
lar” gö rü �ün de ler.  Oy sa Ka d� köy Be le -
di ye si, 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� na �� bo� lat ma y� ke sin lik le dü -
�ün mü yor bi le. Hat ta biz zat Ba� kan
Se la mi Öz türk, bu nu-hem bir hay van -
se ver, hem de kent yö ne ti ci si ola rak-ta -
ah hüt et ti. Ba� kan Öz türk, “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. Tüm bu sü re ci
ti tiz lik le ta kip edip mec lis ka ra r� al d�k. Ma li ye
Ba kan l� �� ile ta kas an la� ma s� n� onay la d�k. An -
cak  bu an la� ma da en önem li ko nu, ye ni ba r� -
nak ye ri ya p�l ma dan, es ki si nin
bo �al t�l ma ya ca ��. Bu ko nu da hay van se ver le re
ve Ka d� köy lü le re söz ve ri yo ruz. Tür ki ye’nin
en mo dern ba r� na �� n� gö nül lü le ri miz le, hay van
se ver le rin ona y� ve kat k� la r�y la ya pa ca ��z. Ka -
d� köy lü le rin ço cuk la r�y la zi ya ret edip, hay van-
 la r� se vip, gez di rip bes le ye bil di �i, hay van la r�
sa hip le nip, gü zel va kit ge çir di �i bir mer kez
ola cak. Ay r� ca ve te ri ner ve uz man la r� da gö -
rev len di re ce �iz. Böy le lik le,  hay van la r�n tüm
sa� l�k ih ti yaç la r� n�n kar �� lan d� ��, ör nek ola rak
gös te ri le cek bir ba r� nak ya pa ca ��z.Bun dan
kim se nin �üp he si ol ma s�n” de di. 

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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Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS
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Bakanlar Kurulu kararıyla bulundu�u alan finans merkezi
yapılan ve Ümraniye Belediyesi sınırlarında kaldı�ı için
tahliyesi istenen Kadıköy Belediyesi'nin Ata�ehir Geçici

Hayvan Barına�ı yeni yerine yenilenerek ta�ınacak. 
Maliye Bakanlı�ı ile yapılan takas anla�masıyla Barına�ı

20 dönümlük yeni yerine ta�ıyacaklarını ve hayvanları
sa�lıklı ve özgür ortamda ya�ayabilecekleri modern bir
barına�a nakledeceklerini kaydeden Kadıköy Belediye

Ba�kanı Selami Öztürk, “Yeni barınak yerini
hayvanseverlerle birlikte belirleyece�iz. Yeni barınak

tamamlanmadan mevcut barınak ta�ınmayacak.
Türkiye'nin en güzel barına�ını yapaca�ız” dedi. 

KADIKÖY Belediyesi Geçici Hayvan Barna�,1998 ylnda
hizmete girdi. Uzman veteriner hekimlerin görev yapt�
barnakta, Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ile i�birli�i

yaplarak, Kadköy snrlar içersinde ba�bo� i�aretsiz (kulak
küpesiz) hayvanlar barna�a toplayp a�lama, ksrla�trma
ve sahiplendirme çal�malar yaplyor. Ayrca, bula�c ve

salgn hayvan hastalklar ile mücadele do�rultusunda gerekli
a�, muayene, tedavi ve operasyonlarn yaplmas da

sa�lanyor. Gönüllü hayvan severlerin de gönüllü görev
yapt� barna�a ziyaretçi giri�i de serbest.

BARINAK HAYVANSEVERLERE 
VE ZİYARETÇİLERE AÇIK

YENi barınak YENi modern tesis
Barınakta her yıl 4 Ekim Hayvanları Koruma

Günü’nde yapılan etkinliklerden bir kare..
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Sos yal De mok rat Be le di ye Ba� kan la r�, SO -
DEM’in (Sosyal Demokrat Belediyeler
Derne�i) Kar �� ya ka Bu lu� ma s�’nda bi ra -

ra ya gel di. 60 sos yal de mok rat be le di ye ba� ka -
n�, “Genç le rin �s tih da ma Ka t� l� m�” pa ne lin de,
ye rel yö ne tim le rin genç i� siz li �i ne çö züm ola-
 cak pro je le ri ni ve öne ri le ri ni tar t�� t�. 

�z mir Bü yük �e hir Be le di ye Ba� ka n� Aziz
Ko ca o� lu ile An tal ya Bü yük �e hir Be le di ye Ba� -
ka n� Prof. Dr. Mus ta fa Akay d�n’�n da ka t�l d� ��
top lan t� ya ev sa hip li �i ya pan Kar �� ya ka Be le di -
ye Ba� ka n� Ce vat Du rak, ge nel bir so run olan
i� siz li �e, ye rel yö ne tim le rin böl ge sel çö züm ler -
le ça re ola bi le ce �i ne vur gu ya pa rak, “Sos yal de -
mok rat be le di ye ler ola rak, ama c� m�z, ül ke miz de
uy gu la nan e�i tim po li ti ka la r� n�n da yat ma ya ça -
l�� t� �� olum suz luk lar dan, genç ne sil le ri mi zi ko-
 ru mak, sa de ce eko no mik ye ter siz lik ler
ne de niy le, ço cuk ve genç le ri mi zin sis te min d� -
��n da kal ma s� n�n önü ne ge çe bil mek tir” de di.
Sos yal De mok rat Be le di ye ler Der ne �i (SO D-
EM) Ba� ka n� ve Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se-
 la mi Öz türk ise aç� l�� ko nu� ma s�n da, der ne �in
ku ru lu� ama c� na dik kat çe ke rek, “SO DEM’i

kur ma da iki ana ama c� m�z var d�. Bi rin ci si ge -
nel de ik ti dar ola bil mek için ye rel de güç lü ol ma -
l� s� n�z. Sos yal de mok rat be le di ye le rin
güç len me si ni is ti yo ruz. �kin ci si ise CHP Av ru -
pa Bir li �i için de yan l�� an la t� l� yor. Fark l� ke s-
im ler an la t�n ca on la r�n is te di �i gi bi gös te ri li yor.
Tür ki ye’de ki sos yal de mok rat an la y� �� si vil top -
lum ku ru lu �u ola rak Av ru pa’da an lat ma y� he -
def le dik. K� sa sü re de önem li ba �a r� lar el de
et tik“ di ye ek le di.

Sos yal De mok rat Be le di ye ler Der ne �i SO -
DEM’in Ge nel Ku ru lu’nun da ger çek le� ti ril di -
�i “Kar �� ya ka Bu lu� ma s�” aç� l�� ko nu� ma la r� n�n
ar d�n dan, “Genç le rin �s tih da ma Ka t� l� m�” pa ne -
li ile de vam et ti. SO DEM Ge nel Sek re te ri Onur
Er yü ce’nin mo de ra tör lü �ün de ger çek le �en pa -
ne lin ko nu� ma c� la r� ise, SO DEM Ba� ka n� ve
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, �z -
mir Bü yük �e hir Be le di ye Ba� ka n� Aziz Ko ca -
o� lu ile An tal ya Bü yük �e hir Be le di ye Ba� ka n�
Prof. Dr. Mus ta fa Akay d�n ol du. 

� “HER YE R� SA TI YOR LAR”
Kar �� ya ka Ni kâh Sa ra y�’nda dü zen le nen

top lan t� n�n pa nel bö lü mün de ko nu �an �z mir Bü -

yük �e hir Be le di ye Ba� ka n� Aziz Ko ca o� lu, ik-
 ti da r�n iz le di �i eko no mi po li ti ka la r� n�n is tih da -
ma ola nak ta n� ma d� �� n� be lir te rek, “Hü kü me tin
eko no mi po li ti ka la r�n dan is tih dam do �a bi lir mi,
bu na bak mak la z�m. 11 se ne dir ne ya p� l� yor?
Ener ji iha le si ve ri yor, is te di �i ne, is te di �i ko �ul -
lar da. Ma den li san s� ruh sa t� ve ri yor, is te di �i ne
is te di �i ko �ul lar da. Ener ji de al�m ga ran ti si de
hü kü met te. Ala n�, sa ta n� bel li bir çark dü �ü nün.
�ha le ler ya p� l� yor. �s te di �i ne is te di �i ko �ul lar da
ve ri li yor. Geç mi� te sa� ik ti dar la r�n yap t� �� iha -
le ler le fark l� l�k lar var . Biz CHP’li be le di ye ler
ha ri ka lar ya rat m� yo ruz. Ba� ka be le di ye le rin 2
li ra ya imal et ti �i ni bir 1 li ra ya ya p� yo ruz. Tür -
ki ye Cum hu ri ye ti nin bü tün gay ri men kul le ri ni
sa t� yor lar. Ön ce spor ala n� di yor lar Kar �� ya -
ka’da ol du �u gi bi, son ra sa t� yor lar. De mir yol -
la r� n�, ye �il alan la r� her ye ri sa t� yor lar. Üre ti me
da ya l� bir eko no mi nin ha ya ta ge çi ril me si için,
herhangi bir sek tö rün bü yü tül me si için hiç bir
�ey yap m� yor lar. Bir rant eko no mi si uy gu la ya -
rak ken di le ri ne ç� kar sa� l� yor lar. �s tan bul bit ti.
En son Ge zi Par k� oldu�u gibi, me se le k�� la de -
�il, otel, AVM i�i dir. Bu ta ma men ran ta da ya -
l� d�r. Hü kü me tin fel se fe sin de ka mu alan la r�
ya rat mak de �il yok et mek var. Ne den, çün kü
ka mu alan la r�n da bir lik olu �ur, kent li lik bi lin ci
ge li �ir. Bu nu is te mi yor lar. Sa y�n Ce vat Du rak,
‘il çe be le di ye le rin yet ki le ri al�n d�, ku �a çev ril di’
di yor, do� ru. �l çe be le di ye le rin den al�p bi ze ve -
ri yor lar. Biz den de al�p Ba kan l�k la ra ve ri yor lar.
Son ya sa lar la eli miz de hiç bir plan la ma yet ki si
kal ma d�. Biz be le di ye ci li �i, ka mu ma l� n� ko ru -
ya rak, in san odak l� ça l� �a rak ya p� yo ruz. Ye rel
ka t� l�m c� de mok ra si an la y� �� an cak ye rel yö ne -
tim ler de fi liz le nir. Biz CHP ola rak ik ti dar olup
bu ül ke yi sos yal de mok rat fel se fey le yö net mek
is ti yor sak, ül ke nin her ye rin de yo �un bir ça l�� -
ma ya gi rip, uyum içe ri sin de tek vü cut ola rak ça -
l�� ma m�z ge re kir” de di. 

� ‘TÜRK�YE’DE E��T�ML� VE
GENÇ �NSAN ��S�ZL��� VAR’

Pro je le ri ile 4 y�l da An tal ya’da 11 bin 824

ki �i yi i� sa hi bi yap t�k la r� na dik kat çe ken An tal -
ya Bü yük �e hir Be le di ye Ba� ka n� Prof. Dr. Mus -
ta fa Akay d�n da ko nu� ma s�n da, “Tüm
dün ya da ve Tür ki ye’de genç ve
e�i tim li in san i� siz li �i var.
Bu bir kay nak is ra f� na da
ne den olu yor. Oku-
 mak için kay nak ay� -
r� yor su nuz ama
is tih dam sa� la ya -
m� yor su nuz. Bu
çok bü yük bir ay�p-
 t�r. Bu, ül ke miz de
ulu sal bir is tih dam
po li ti ka s� n�n ol ma d� �� -
n� gös te ri yor. Eko no mi de
ara in san çok önem li dir. Bun-
 la r� mes lek okul la r� ye ti� ti rir. Biz de
mes lek yük se ko kul la r� n�n du ru mu va him dir.
La bo ra tu var la r�, ça l�� ma alan la r� ber bat t�r ve
bu ra dan me zun olan lar yi ne el yor da m�y la i� bu -
lur” vur gu su yap t�.

� ‘D�P LO MA LI LAR �� BU LA MI YOR’
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk

ise, “Sos yal de mok rat be le di ye ler ola rak önem -
li ça l�� ma lar yap t� �� m� z� gör dük“ de di. Öz türk,
Ka d� köy Be le di ye si ola rak is tih da ma yö ne lik
ça l�� ma la r� n� an la t�r ken, “�� siz lik, Dün ya n�n so -
ru nu. Ama Tür ki ye’de da ha fark l� ge li �i yor. Ül -

ke miz de genç i� siz li �i faz la. Bu fark l� so run lar
do �u ru yor, ba� ka top lum sal so run la r�n ze mi ni -

ni ha z�r l� yor. �� siz ka lan genç fark l�
yol la ra sa p� yor ve bir za man

son ra onu tut ma n�n yo lu
kal m� yor. Genç le rin i�-

 siz li �i ni son lan d�r ma -
n�n bir yo lu nun
bu lun ma s� la z�m.
Dok to ra ya pan bir
ki �i i� bu la m� yor.
Gar son, a� ç� ge ti -

rin i� bu la y�m ama
zi ra at mü hen di si ne

i� bu la mam. Ai le ler
ço cuk la r� n� bü yük umut-

 lar la oku tu yor. Üni ver si te yi
ka zan d� ��n da bü yük gu rur du yu -

yorlar. Ama me zun olun ca i� bu la m� yor” dedi. 
� BA� KAN LAR DAN

DA YA NI� MA  FO TO� RA FI
Pa ne lin ar d�n dan ise, SO DEM Ge nel Ku rul

Top lan t� s� ger çek le� ti ril di. “SO DEM Kar �� ya -
ka Bu lu� ma s�”na ka t� lan be le di ye ba� kan la r�,
top lan t� so nun da ise, Ye rel Yö ne tim ler An� t�
önün de ha t� ra fo to� ra f� çek tir di. Ba� kan lar top -
lan t� ön ce sin de ise, Mus ta fa Ke mal Ata türk’ün
an ne si Zü bey de Ha n�m’�n Kar �� ya ka’da ki kab -
ri ne de çe lenk koy du.

25 - 31 EK�M 2013YA�AM 9
Sosyal Demokrat başkanlar buluştu
SODEM’in �zmir Kar�ıyaka
Bulu�masında biraraya gelen
Sosyal Demokrat belediye
ba�kanları, ‘��sizli�e çare
sosyal demokrasi’ dediler. 

Ba�kanlar Zü bey de Ha nım’ın Kar �ı ya ka’da ki kab ri ne de çe lenk koy du.
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Cum hu ri ye ti mi zin Ku ru lu �u nun 90.Y� l�
Kut la ma la r� Ka d� köy’de Me �a le Yak ma
Tö re ni ile ba� la d�. Her y�l kut la ma la r�n

bir haf ta ön ce Ge le nek sel Me �a le Yak ma Tö re -
ni ile ba� la d� �� Ka d� köy’de ilk kut la ma tö re ni,
Ka d� köy Be le di ye si’nin or ga ni ze et ti �i Me �a le
Yak ma Tö re ni ile �s ke le Mey da n� Ata türk An� -
t�’nda ya p�l d�. 

Tö re ne; Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk, Ka d� köy Kay ma ka m� Bi rol Ku ru bal, �l -
çe Mil li E�i tim Mü dü rü Fer �at Ayar, CHP �s-
 tan bul Mil let ve ki li Ka dir Gök men Ö�üt, çe �it li
si vil top lum ku ru lu� la r� tem sil ci le ri, il kö� re tim
oku lu ö� ren ci le ri ve va tan da� lar ka t�l d�. Tö ren,
Cum hu ri ye ti mi zin Ku ru cu su Ulu Ön der Mus ta -
fa Ke mal Ata türk, Si lah ar ka da� la r� ve tüm �e hit-
 le ri miz için say g� du ru �u ve ar d�n dan oku nan
�s tik lal Mar �� ile ba� la d�. Cum hu ri ye ti miz son-
 su za ka dar ya �a ma s� n� sem bo li ze eden me �a le -
le ri ise Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk ile Ka d� köy
Kay ma ka m� Bi rol
Ku ru bal, ö� ren ci ler le
bir lik te yak t� lar.
10.Y�l Mar �� n�n söy -
len me sin den son ra
tö ren so na er di. Ya k� -
lan me �a le nin bir haf -
ta bo yun ca
sön dü rül me ye ce �i ni
kay de den Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Se-
 la mi Öz türk, Ka d� -
köy’de kut la ma la r�n bu y�l da ha co� ku lu ve
renk li kut la na ca �� n� söy le ye rek, tüm �s tan bul lu -
la r�, Cum hu ri yet co� ku su nu en iyi �e kil de ya �a -
mak için Ka d� köy’e da vet et ti. 

� KI LIÇ DA RO� LU DA BA� DAT 
CAD DE S�’NDE K� YÜ RÜ YÜ �E 

KA TI LA CAK
Ka d� köy lü le rin her y�l bü yük bir co� kuy la

dü zen le di �i bin ler ce ki �i nin ka t�l d� ��, Ge le nek -
sel Cum hu ri yet’e Ba� l� l�k Yü rü yü �ü ile on bin-
 le ri Ba� dat Cad de si’nde bu lu� tu ra cak. Ka d� köy
Be le di ye si’nin 5 bin Türk Bay ra �� da �� ta ca ��
yü rü yü�, Su adi ye I��k lar’da sa at 19.00’da ba� -
la ya cak. CHP Ge nel Ba� ka n� Ke mal K� l�ç da -
ro� lu’nun da  ka t� la ca �� yü rü yü� Ba� dat Cad de si
Cad de bos tan’da son bu la cak. Kut la ma la r�n son
et kin li �i ise Ka d� köy Be le di ye si’nin 29 Ekim sa -
at 21.30 da ba� la ya cak  Vol kan Ko nak Kon se -
ri.

� PROG RAM
� Çe lenk Koy ma Tö re ni: 28 Ekim Pa zar te -
si/Sa at: 13.00-Yer: Ka d� köy �s ke le Mey da n�
� Teb rik le rin Ka bu lü: 29 Ekim Sa l�/
Sa at: 09.00-Yer: Ka d� köy Kay ma kam l�k Ma ka -
m�
� Res mi Ge çit Tö re ni: 29 Ekim Sa l�/
Sa at:10.30-Yer: Fe ner yo lu I��k lar
� Cum hu ri yet Yü rü yü �ü: 29 Ekim Sa l�/
Sa at: 19.00-Yer: Ba� dar Cad de si Su adi ye I��k lar
� Vol kan Ko nak Kon se ri: 29 Ekim Sa l�/
Sa at: 21.30-Yer: Cad de bos tan Sa hi li

25 - 31 EK�M 2013 HA BER

ÖN CE SEV Gİ �
ZOR VE KOLAY
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zel me ra k�m ne de niy le ruh sal ge li �im
ça l�� ma la r� ya p� lan se mi ner le re, top lan -
t� la ra ka t�l ma ya ça ba sarf ede rim. O ça -
l�� ma lar da en ön s� ra lar da otu ran ve çok

il gi li gö rü nen ba z� in san la r�n gün lük ya �a m� na
bak t� ��m za man hay ret ler için de ka l� r�m. Ka t�l d� ��
et kin lik ler san ki hiç et ki yap ma m�� gi bi dir ler.
Duy mak, din le mek, il gi li gö rün mek le bir ye re ula -
�� la m� yor, önem li olan ö� ren dik le ri ni ya �a ma
kat mak ta, onu ya �am bi çi mi ha li ne ge tir mek te -
dir. Ruh sal ge li �im ça ba s� ay r�, ha yat ay r� ak maz.
E�er ger çek bir in san gi bi ya �ar sa n�z ha ya t�n
ken di si bir ruh sal ge li �im oku lu ve yo lu olur. �s ter
ma nav, is ter sa na yi ci, is ter bü rok rat, is ter bi lim
ada m� ve ya si ya set çi olu nuz hiç fark et mez, han -
gi si ni se çer se niz se çi niz; o i�i in san gi bi; bil giy le,
bi linç le, hak ka, hu ku ka ve ah lak ku ral la r� na uy -
gun ya par sa n�z ruh sal ge li �im yo lun da yü rü yor -
su nuz de mek tir.

Bir ar ka da ��m la es ki ma hal le ma nav la r�n dan
söz edi yor duk. Her �e yi cö mert lik için de tar tar -
lar d� ve ma hal le nin dost luk sim ge si gi bi ya �ar lar -
d�. Ör ne �in mey ve al�r d� n�z. Ke se kâ �� d�n da ki el -
ma lar 2 ki lo 100 gram ge lir di, 2 ki lo he sap eder -
ler di. Ve ya 100 gr. Ek sik gel se he men 250 gram -
l�k bir el ma da ha atar lar d� ke se kâ �� d� na. O gün
iyi el ma kal ma d�y sa “Bu gün iyi el mam kal ma d�
ya r�n ye ni ge le cek ten eve yol la r�m” der ler di. Ka -
lan el ma la r� ise ya r� fi ya t� na in di rir, bi le rek ucuz
mal al mak is te yen le re sa tar lar d�. �im di oto ma tik
te ra zi ler ç�k t�, el ma 2070 gram gel se bi le he sa ba
oto ma tik ola rak tam ge çi yor. Böy le ce her kes
kim se nin kim se ye hak k� geç me di zan ne di yor.
Oy sa ki hak hu kuk gram la öl çül mez. Hak k�n hu -
ku kun ve ada le tin öl çü cü in sa n�n ken di için de dir.

Sö ze ma nav la ve çok ba sit bir ör nek le ba� -
la m�� t�k, is ter se niz yi ne ma nav dan de vam ede -
lim. Her i� sa hi bi i�i ni iyi ya pa bil mek için i�i ne
sev gi ve so rum lu luk la ba� l� ol ma l� d�r. Ön ce lik le
ma na v�n ken di ni i�iy le il gi li e�it me si, iyi bir seb ze
ve mey ve bil gi si ne sa hip ol ma s� ge re kir. Ak si
tak dir de dük kâ n� na ye ter siz bil giy le iyi ka li te de
seb ze, mey ve ala maz. Al d� �� mal la r�n yal n�z ca fi -
ya t� na ve gö rün tü sü ne de �il lez ze ti ne, sa� l�k l�
ye ti� ti ri li �i ne ve bes le yi ci li �i ne de dik kat et me li -
dir. Ör ne �in hor mon la bes le nip ola �a nüs tü iri le -
�en ve gör kem ka za nan �ey ler ye ri ne do �al ola -
n� n� ter cih et me li bu nu mü� te ri si ne an la ta bil me li -
dir. Seb ze ve mey ve le ri dük kâ n� na ge tir dik ten
son ra üze ri ne ma kul bir kâr ila ve et me li, var sa
çü rü �ü nü ay�r ma l� ve do �a da si lin mez ka l�n t� lar
b� rak ma ya cak am ba laj lar için de sat ma l� d�r. Ma -
nav in sa na say g� l� bir tu tum için de i�i ni yap maz -
sa, el ma la r� al t�n tar tar gi bi tart sa bi le hak ka, hu -
ku ka ula �a maz, i�i ona bir ruh sal ge li �im, iç sel
zen gin lik, sev gi yo lu aça maz. 

Sos yal ya �a m�m ne de niy le ta n� d� ��m bir çok
zen gin in san var d�r. Bir bö lü mü bü yük bir aç l�k
duy gu su için de ge ce gün düz da ha çok �e ye sa -
hip ol ma n�n te la �� için de ya �ar lar. Bir bö lü mü,
var l�k la r� ne ka dar ar tar sa art s�n kay bet me kor -
ku sun dan kur tu la maz lar. Bir bö lü mü ise da ha
den ge li dir ve �ük ret me si ni bi lir ler. “��im iyi, iyi
ka za n� yo rum, ço cuk la r� en iyi okul lar da oku tu yo -
rum, en iyi ev de otu ru yor, en iyi ara ba ya bi ni yo -
rum, �o fö rüm bi le var. Al lah’tan da ha ba� ka ne
is te ye bi li rim ki” der, �ük re der ler. Di �er iki zen gin
tü rü ne na za ran da ha den ge li ya �ar, e�i ne, ço -
cuk la r� na, to run la r� na za man ay� r�r, ye ter li ta til
ya par, her �ey le ri nin mü kem mel ve tam ol du �u -
nu zan ne der ler. Bil mez ler ki da ha i�in ba ��n da -
d�r lar. Bir in sa n�n ai le si ni en iyi bi çim de ya �at ma -
s� önem li ve en kut sal gö re vi dir. Fa kat in san l�k
gö re vi bu nun la bit mez. Bu tip in san la ra “Ken di -
ne Müs lü man” der ler. Ger çek in san, ger çek
Müs lü man ola nak la r� ge ni� le dik çe ken din den ve
ken di ai le sin den öte in san la r� da dü �ü nen, on la -
ra hiz met için yol lar ara yan in san de mek tir. Yal -
n�z ca ken di niz ve ai le niz için bir ha yat ya �ar sa -
n�z, yal n�z ca bu dün ya ya odak la n�r, dün ya sal ge -
rek si nim le re gö re ya �ar, yer, içer, ge zer gi der si -
niz. Ruh sal ge li �im ve iç sel zen gin lik le bir ili� ki niz
ol maz.

Al lah si ze ve ai le ni ze mad di ola rak her �e yi
ver dik ten son ra, si zin esas gö re vi niz ba� la ma l� -
d�r. Al lah’�n ver dik le ri ne min net ve �ü kür dil le de -
�il, ih ti yaç için de ki di �er in san la ra hiz met et ti �i -
niz za man ger çek ye ri ne ula ��r. Al lah si ze ver diy -
se si zin de Al lah’tan hiz met yo lun da cö mert lik
ta lep et me niz, ha y�r ve hiz met ka nal la r� n� z� aç -
ma s� n� di le me niz, ba� ka in san la ra hiz met ede rek
sa hip ol duk la r� n� z� pay la �a bi le cek güç ve kuv ve -
ti is te me niz ge re kir. Al lah’�n si ze k�s met et ti �i her
ni met ih ti yaç için de ki ba� ka in san lar la pay la� ma
so rum lu lu �u ile bir lik te ge lir. �ç sel dün ya s� zen gin
olan in san lar bu so rum lu lu �un bi lin cin de dir. Yal -
n�z ca dün ya da ya �a yan in san lar ise “Hep si be -
nim” der. Pa ra s� n�, pu lu nu, ser ve ti ni di le dik le ri
gi bi kul la n�r lar. Bu dün ya bi zim im ti han ye ri miz -
dir. �m ti ha n�n en ko la y� yok luk ile ola n� d�r. “Yok”
der si niz bi ter. Zen gi nin im ti ha n� ise çok zor dur.
Bir in sa n�n sa hip ol du �u �ey le ri hiç bir art ni yet ve
bek len ti için de ol ma dan ba� ka in san la ra ver me -
si, on lar üze rin de bir ege men lik olu� tur ma ya yel -
ten me den ih ti yaç la r� n� cö mert lik le kar �� la ma s�,
yok sul luk la r� n� pay la� ma s�, ver dik le rin den gu rur
duy ma ma s�, bir hak id di as� için de, ol ma ma s� te -
�ek kür da hil hiç bir ödül bek le me me si ko lay i�
de �il dir. �� te zen gi nin zor lu �u bu ra da ba� lar.

Yo lun ko la y� dün ya sal i� ler de ak la kal bi or tak
yap mak t�r. O za man ha ya t� n�z ruh sal ya �a m�n
zen gin li �i için de akar; kav ga lar, mü ca de le ler,
h�rs lar, k�s kanç l�k lar, kin ler, ha sis lik ler bi ter, ha -
ya t� n� za hu zur, ha y�r ve be re ket ge lir. Kal bi niz le
bir lik te yo lu nuz da ay d�n la n�r, uf ku nuz aç� l�r, ya -
�a m� n�z gü zel le �ir.

Not: Cum hu ri yet Bay ra mı ne de niy le �nal Ay -
dı no� lu’nun 28 ve 29 Ekim gün le ri ve re ce �i
kurs lar ta til edil mi� tir.                 

Ö

Cumhuriyetimizin kurulu�unun 90. Yılı Kadıköy’de bu yıl da
co�kuyla kutlanacak. Her yıl oldu�u gibi yüz binlerce

Kadıköylü, 29 Ekim’de saat 19.00’da ba�layacak Cumhuriyet
Yürüyü�ü’nde yine Ba�dat Caddesi’ni dolduracak.

Kutlamalarda Volkan Konak konseri de var.
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● Gök çe UY GUN

1905’li y�l lar da,  Mo da Sa int Jo seph Li -
se si’nde gö rev ya pan 3 Fran s�z frère
(ra hip ö� ret men) Je an Ma ri us Rey na -

ud, Pas te ur Lu is ve Idi naël-Si mon, bu gün bir
ser gi ve ki ta ba dö nü �e ce �i ni-el bet te ki-bil -
me dik le ri bir ça l�� ma yap ma ya ba� la m�� lar -
d�… 

Bu 3 Fran s�z, Ka d� köy ve ci va r�y la �s tan-
 bul Bo �a z�’n�n her iki ya ka s�n da ki (özel lik -
le de Ka d� köy) yer le re ge zi ler ya p� yor ve
bit ki top lu yor lar d�. Amaç la r�, bü yük bir her -
bar yum (bit ki ko lek si yo nu) kur mak t�. Za man
za man li se nin ba har ge zi le ri kap sa m�n da ö� -
ren ci le ri nin de ka t�l d� �� bu ge zi ler 1970’li
y�l la r�n or ta la r� na dek sür dü.

Top la nan ilk ör nek ler ku ru ma ya b� ra k�l -
ma dan ön ce frère ler ta ra f�n dan o gü nün bi-
 yo lo ji ve bo ta nik bi li mi nin sun du �u
ola nak lar la s� n�f lan d� r�l d�. Bil gi ler, özel ha -
z�r lan m�� eti ket le re ak ta r�l d�. Bu hum ma l� ça -
l�� ma za man za man sek te ye u� ra sa da
1970’le rin or ta la r� na ka dar sür dü. Ve 69 y�l-
 l�k bu ça ba so nu cu or ta ya mu az zam bir bit ki
ko lek si yo nu ç�k t�; Ka d� köy Her bar yum’u...
2253 ör nek ten olu �an bu ko lek si yon, �s tan -
bul-Ka d� köy ve çev re si nin gü nü mü ze ka dar
ko run mu� ilk ve tek her bar yu mu ol ma özel-
 li �i ni ta �� yor.

� KA DI KÖY HER BAR YU MU
GÜN I�I �I NA ÇI KI YOR

O gün den bu gü ne Sa int Jo seph Li se -
si’nde ki Do �a Bi lim le ri Mer ke zi’nin raf la -
r�n da zi ya ret çi le ri ni bek le yen bu ben zer siz
ko lek si yon, ara dan ge çen yak la ��k 108 y� l�n
ar d�n dan bu gün bir ki tap ve ser gi ye dö nü� tü.
Tür ki ye �� Ban ka s� Ya y�n la r�, “Ta ri hi Bit ki
Ko lek si yo nu / The His to ric Plant
Col lec ti on of Is tan bul’s
Sa int Jo seph
High Scho -
ol” ki ta b� n�
iki dil li ola rak
ya y�m lan d� .
Sa int Jo seph
Li se si’nde de
“Sa int  Jo seph
Li se si Ta ri hi Bit -
ki Ko lek si yo nu
Ser gi si” aç�l d�. Ki -
tap ve ser gi ça l�� -
ma s� n� yü rü ten
eki bin ba ��n da ise
Prof. Dr. Meh met Sa -
k�nç bu lu nu yor. Sa -
k�nç’�n uzun ve öz ve ri li
ça l�� ma s�y la, top la nan
ör nek le ri ye ni bi lim sel
ge li� me le rin ��� ��n da in ce -
le ye rek ko lek si yon da ki
1006 tü rü tes pit et ti ve bu 1006 tür, 436 cins
ve 87 ai le yi ki tap la� t�r d�. 

Geç ti �i miz gün ler de zi ya ret çi le ri ni a��rl-
 ma ya ba� la yan ser gi nin aç� l�� ge ce sin de,
Prof. Dr. Sa k�nç ile ko nu� tuk.
� Bu ko lek si yo nun öne mi ve de �e ri ne dir
aca ba? Bi raz an la t�r m� s� n�z bi ze?

Ko lek si yo nun ken di si ka dar bu lun ma s�
da il ginç. Biz bu ko lek si yon la il gi li ça l�� ma -
la ra 1997 se ne sin de ba� la d�k. Biz bu ra da
(Sa int Jo seph Li se si’nde) mü ze ça l�� ma la r�
ya par ken, bir sa lo nun bir kö �e sin de s� k�� m��,
üs tün de “Ka d� köy Flo ra s�” ya zan on ta ne cilt
gör dük. Aç t�k bak t�k bir ko lek si yon... Semt
isim le ri o za ma na gö re ya z�l m��. Me se la Fe -
ner bah çe “Fe na ra ki” di ye, Ta rab ya “Te ra-
 pi a” di ye ya z�l m��. Ta bi bun lar bi zim il gi mi -
zi çek ti ve bun la r� li se den al mak ve in ce le -

mek is te dik, öy le de yap t�k. 
� Ya ni siz bu ra da ba� ka ça l�� ma ya par ken
bu ko lek si yo nu gör dü nüz...

Evet biz bu ra da ba� ka ça l�� ma ya par ken
te sa dü fen rast la d�k. Çok gü zel ve çok dik ka-
t le ha z�r lan m��, ku ru tul mu� bit ki ko lek si yo -
nuy du. Bit ki le rin eti ket le ri çok özen li
ha z�r lan m�� t�. Eti ket ler bit ki nin nü fus ka �� d�
gi bi dir. Dik kat le ku ru tul mu� ve özel bir ka -
�� da yap t� r�l m�� bu bit ki ör nek le ri da ha ilk
ba k�� ta her bar yu mun ne den li ti tiz bir ça l�� -
ma n�n ürü nü ol du �u nu bel li edi yor du. 
� Bu ko lek si yo nu ha z�r la yan ki �i le rin hem
ya ban c� hem de ö� ret men ol ma la r� da il ginç
de �il mi?

Evet ama bu ki �i ler ay n� za man da ama -
tör bi lim ada m�.  Ki mi si bit ki ler le, ki mi si bö -
cek ler le, ki mi si ku� lar la il gi le ni yor. Bu Sa int
Jo seph’li ö� ret men le rin bu ça l�� ma s� as l�n da
Av ru pa’n�n do �a n�n en van te ri ni ç� kar ma ge-
 le ne �i nin bir de va m�. Bu k�y met li ö� ret men -
ler, �s tan bul gi bi in san l� ��n ma l� ol mu�
muh te �em bir �eh rin bit ki dün ya s� n�n bi lim -
sel in ce le me si ni, in san l�k ad� na yap m�� lar ve
emek le ri nin mah sul le ri ni de okul la r�n da ko-
 ru ma al t� na al m�� lar.  
� Bu frère ler ne ka dar sü re ve na s�l ça l�� -
m�� lar �s tan bul’da?

Eti ket ler den an la d� �� m�z ka da r�y la
1905-1974 ara s� ara l�k lar la ça l�� m�� -
lar. �s tan bul'un de �i �ik yer le rin den
özel lik le �s tan bul bo �a z� n�n her iki
ya ka s�n dan bit ki ler top la m�� lar. Bit -
ki le rin sa y� s� 2253 (ama tek rar
eden bit ki ler de var ko lek si yon -
da.)
� Pe ki siz bu ko lek si yo nu bir
ser gi ve ki ta ba na s�l dö nü� tür -
dü nüz?

Y�l la r� tek cins ve tek tü re
dü �ür dük ve böy le ce 1006  ta -
ne tür ç�k t� bu ko lek si yo nun
için de. 1006 tü rün üze rin -
den ça l�� ma yap t�k. �lk ba� -
ta ki tap dü �ün ce miz yok tu.
Son ra te sa dü fen Tür ki ye
�� Ban ka s� Kül tür Ya y�n -
la r� Kül tür Ya y�n la r�

Mü dü rü Ah met bey (Sal can)
ile ta n�� t�k. Ah met Bey bi ze bu ko lek si -

yo nun hep si ni ya y�n la ya bi le cek le ri ni söy le -
yin ce, ça l�� ma la r� yo �un la� t�r d�k. 
� Ka d� köy ve bit ki de yin ce, ak l� ma Ka d� köy
çi� de mi gel di. O da var m� bu ki tap ta?

Yok çün kü Ka d� köy çi� de mi so �an l� bit -
ki ler den. So �an l� bit ki ler fark l� bir tür de.
Fran s�z frère ler Ka d� köy çi� de mi ne rast la -
ma m�� da ola bi lir ler. 
� Bu ser gi ve ki ta b�n öne mi ne dir siz ce?

�n san lar, �s tan bul'un böy le bir bit ki top lu-
 lu �u bu lun du gu ö� re ne cek ler. Do �a çok
önem li, do �a s� n� ta n� ma yan ül ke si ni bi le mez.
Bit ki ve to hum ko nu sun da ki bi linç len me ye
kat k� sun ma s� n� umu yo rum. �s tan bul ve Ana -
do lu bir en de mik bit ki ha zi ne si. Bit ki bam-
 ba� ka bir �ey... Bir çok has ta l� ��n te da vi sin de
kul la n� lan bit ki nin özü ve ya yap ra �� ya da di -
�er or gan la r� kul la n� l� yor. Oy sa Tür ki ye’de
bi zim ulu sal bir bo ta nik mü ze miz yok ma -
ale sef...

25 - 31 EK�M 201311YA �AM

BİTKİ TOPLAMA
YERLERİ

Kadıköy Herbaryumu’nun bitki
kayıt etiketlerinden anla�ıldı�ı
üzere tolam 37 bitki toplama 

yeri bulunuyor. 
� Anadolu yakasında �çmeler

(Tuzla), Pendik, Yakacık, Aydos,
Kayı�da�ı, Alemda�, Bostancı,

Kızıltoprak, Murat Çe�mesi
(Fikirtepe), Ku�dili, Merdivenköy,
Fikirtepe, Khalkedon (Kadıköy),
Saint Joseph bahçesi ile çevresi

(Moda), Fenerbahçe, Haydarpa�a,
Çamlıcalar, Kuzguncuk, Köçeo�lu

Kö�kü (Çengelköy, Kandilli,
Beykoz, Anadolu Kava�ı ve

Polonezköy.
� Avrupa yakasında Kilyos,

Hünkar Suyu, Sarıyer, Büyükdere,
Bentler, Kireçburnu, Tarabya,

Bebek, �i�li, Büyükada,
Heybeliada ve Burgazada.

Kadıköy’ün bitki hazinesi bu sergide...Kadıköy’ün bitki hazinesi bu sergide...Kadıköy’ün bitki hazinesi bu sergide...Kadıköy’ün bitki hazinesi bu sergide...Kadıköy’ün bitki hazinesi bu sergide...Kadıköy’ün bitki hazinesi bu sergide...
Saint Joseph Lisesi

ö�retmenlerinin 
1905-1977 tarihleri

arasında topladıkları
bitkilerden olu�an

Kadıköy ve çevresinin
70 yıllık bitki

koleksiyonu ilk kez gün
yüzüne çıkıyor.

Hazırlanan dev kitapta
ve lisede açılan sergide,

bu muazzam
koleksiyondan örnekleri

görmek mümkün.

100 yıl öncesinin insanı
heyecanlandıran, ne�e
veren o bahar aylarında
do�adan toplanmı� ve

kurutulmu� bitkileri
görmek istiyorsanız,
Moda’dan Yo�urtçu

Parkı’na inerken Saint
Joseph Lisesi’nin Do�a
Müzesi’ndeki Kadıköy

Herbaryumu’nun
sararmı� sayfaları
arasına bakmanız

yeterli....

Kadıköy’ün bitkilerini merak
ediyorsanız 1 Kasım’a dek

sergiyi gezebilirsiniz…

�stanbul Üniversitesi Fen
Fakültesi Jeoloji ve Zooloji

Bölümleri mezunu olan Prof.
Dr. Sakınç, �stanbul Teknik
Üniversitesi’nde Avrasya
Yerbilimleri Enstitüsü’nde

görev yapıyor.

Kadıköy’ün bitki hazinesi bu sergide...
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● Mustafa SÜRMEL�

Mer di ven köy’de bu lu nan, �ah ku lu Sul tan
Der gâ h�’nda dü zen le nen kan ba �� �� kam-
 pan ya s�y la Türk K� z� la y� ’na Ka d� köy’den

bir des tek da ha gel di. Ka d� köy’ün bir kaç nok ta s�n -
da ku ru lan ba ��� ça d�r la r� n� bo� b� rak ma yan ba ��� -
se ver ler, �ah ku lu Sul tan Der gâ h�’nda da kan
ba �� ��n da bu lu na rak, yar d�m la� ma ve kar de� lik
ad� na önem li me saj ver di ler. 

� BA �I� LA NAN HER KAN 
KUR TA RI LAN 3 CAN

Türk K� z� la y� Ka d� köy �u be si or ga ni zas yo nu
ile 6 Ekim Pa zar gü nü Mer di ven köy �ah ku lu Sul-

 tan Der gâ h�’nda ger çek le� ti ri len kan ba �� �� kam-
 pan ya s� na va tan da� lar dan da cid di des tek gel di.
Der gâh’ta ya p� lan ye mek li top lan t� da, Ka d� köy K� -
z� lay �u be Ba� ka n� Nu man Ho ca o� lu da ha z�r bu-
 lun du. �da re ci ve va tan da� la ra kan ba �� �� n�n gün lük
ya �a m� m�z da ne den li önem li ol du �un dan bah se -
den Numan Ho ca o� lu, ko nuy la il gi li bil gi len dir -

me le re de �in di �i ko nu� ma s�n da, 18-65 ya� ara s�
her sa� l�k l� in sa n�n kan ve re bi le ce �i ge rek li li �i ni
vur gu la ya rak, bu nun bir in san l�k gö re vi ol du �u nu
ha t�r lat t�. 

Ko nu ya bu yö nüy le e�il mek ge rek ti �i nin  da ha
faz la  ya rar sa� la ya ca �� n� be lir ten Ho ca o� lu,  �ah -
ku lu Sul tan Der gâ h�’n da,  yö ne ti ci le rin ve ka t� l�m -
c� la r�n da  des tek le riy le ba �a r� l� bir kan ba �� ��
or ga ni zas yo nu nun ger çek le� ti ril di �i ni söy le di.
Türk K�z la y� ile bir lik te bu tür kam pan ya la r�n sü -
rek li li �i ko nu sun da pren sip te mu ta ba ka ta va r�l d� -
�� n� ifa de eden Ho ca o� lu, Der gâh yö ne ti ci le ri ne ve
va tan da� la ra te �ek kür et ti.  

Mig ren has ta la r� n�n ha ya t� n� ka bu sa çe vi ren
atak la r� te tik le yen fak tör le rin ara s�n da
mev sim ge çi� le ri de yer al� yor. Bu lan t�,

kus ma, ��� �a ve se se a�� r� du yar l� l�k gi bi be lir ti ler
ile her han gi bir ba� a� r� s�n dan fark l� la �an mig ren,
s� cak ha va la r�n ya va� ya va� azal d� �� �u gün ler de
da ha faz la ken di ni gös te ri yor. Mig re nin tek ba �� na
mev sim sel bir has ta l�k ol ma d� �� n� söy le yen Ana -
do lu Sa� l�k Mer ke zi Al go lo ji Uz ma n� Prof. Dr.
Ay �en Yü cel, ba z� has ta la r�n s� cak tan ba z� la r� n�n
ise so �uk tan olum suz et ki len di �i ni be lir te rek mig -
ren atak la r� n�n üç gü ne ka dar sü re bil di �i ni di le ge-
 tir di. 

Nö ro lo jik bir has ta l�k olan mig ren, bir çok d��
et ken ile te tik le ne bi li yor. Yi ye cek ve içe cek ler den,
ya �am tar z� na ka dar uza nan lis te de mev sim sel de -
�i �ik lik ler de yer al� yor. Has ta l� ��n sey rin de gün lük
ha va de �i �ik lik le ri nin bi le et ki li ola bil di �i ni söy le -
yen Al go lo ji Uz ma n� Prof. Dr. Ay �en Yü cel, “Has -
ta la r�n pek ço �u lo dos lu ha va lar da mig ren ata ��
ya �a d�k la r� n� be lir ti yor. An cak mig ren ata �� sa de -
ce rüz gâr, ha va de �i �ik li �i ya da ba s�nç far k� n�n ya -
rat t� �� et ki ler le or ta ya ç�k m� yor” de di. 

K� sa sü re ön ce Tür ki ye’de ya p� lan bir ça l�� ma -
n�n da gös ter di �i gi bi; lo dos ta a� r� y� te tik le yen un-
 su run ba� l� ba �� na esin ti de �il, ha va ile bir lik te
ta �� nan toz lar, çe �it li par ti kül ler ve kir ler ol du �u -
nu be lir ten Prof. Dr. Yü cel, mig ren has ta la r�n da bir
fak törün bey ni te tik le di �in de anor mal bir dal ga -
lan ma olu� tu �u nu bu nun da be yin za r�n da ve da -

mar la r�n da tep ki ye yol aç t� �� n� an lat t�.  
� M�G REN ÖZEL L�K LE

KA DIN LA RIN BA� BE LA SI
Mig re ni olan ki �i de za man za man tek rar la yan,

ço �un luk la �id det li, tek ta raf l�, zonk la y� c�, ba� ha -
re ket et ti ril di �in de ar tan ba� a� r� s� mey da na gel di -

�i ni be lir ten Prof. Dr. Yü cel
mig re nin ge ne tik te mel li bir has -
ta l�k ol du �u nu an cak bu gen le re
sa hip ol ma n�n mig re nin mut la ka
or ta ya ç� ka ca �� an la m� na gel me -
ye ce �i ni be lirt ti. “Ka d�n ol mak,
mig re nin gö rül me ris ki ni üç kat
ar t� r� yor” di yen Prof. Dr. Yü cel,
has ta l� ��n ka d�n lar da en çok 30’lu
ya� lar da or ta ya ç�k t� �� n� ve ka d� -
n�n ilk do �u mun dan son ra mig -
ren le ta n�� ma s� n�n da ol duk ça s�k
kar �� la �� lan bir du rum ol du �u nu
söy le di.

� YA �AM KO �UL LA RI
VE M�G REN �L�� K� S�

Mig re ni te tik le yen fak tör ler
ara s�n da ka d�n lar da ki hor mon dal-
 ga lan ma la r� n�n da et ki li ol du �u nu
söy le yen Prof. Dr. Yü cel, “Bu du -
rum adet dö ne min de atak ya �an ma -
s� na ve ka d� n�n o ay di �er
te tik le yi ci le re kar �� da ha du yar l� ol-
 ma s� na da yol aç� yor” di ye ko nu� tu. 

Mig re nin her za man bir uya ran
ta ra f�n dan te tik le nen an cak ay n�
uya ran ta ra f�n dan her se fe rin de te -
tik len mek zo run da ol ma yan bir
has ta l�k ol du �u nu an la tan Prof. Dr.
Yü cel, “Ay n� ka d�n da mev sim de -
�i �ik li �i ge be lik te so run ya rat maz -
ken, ge be lik son ra s�n da te tik le yi ci
ola bi li yor. Ko �ul la ra gö re ki �i nin
te tik len me e�i �i dü �ü yor sa da ha ko -
lay te tik le ni yor, e�ik yük se li yor sa
bu risk aza l� yor. Bir ki �i için tek ba -
�� na bir te tik le yi ci ye ter li olur ken,
bir ba� ka s� için iki te tik le yi ci nin bir
ara da ol ma s� ata �� ba� la ta bi li yor.
Ka d�n lar da en s�k gö rü len te tik le yi -
ci fak tör ise adet gör me olu yor”
�ek lin de ko nu� tu.

� “ADET M�G RE N�” �Ç�N 
HE K� ME BA� VU RUN

“Mig re nin ka d�n lar da s�k gö rül me si nin te me -
lin de, ka d�n l�k hor mo nu ve bu hor mon da ki dal ga -
lan ma la r�n pa y� bü yük” di yen Dr. Yü cel hor mo nal
ola rak ak tif olu nan dö nem ler de, atak la r�n çok da ha
güç lü bir �e kil de ge le bil di �i ni be lirt ti.  

Ba z� ka d�n la r�n adet dö ne min den bir-iki gün
ön ce ya �a d�k la r� atak la r� sü re cin do �al par ça s� ola -
rak dü �ün dük le ri için he ki me ba� vur ma d�k la r� n� di -
le ge ti ren Dr. Yü cel bu du ru mun “Adet mig re ni”
ola rak ad lan d� r�l d� �� n� söy le di. “Ka d�n lar da gö rül -
me s�k l� �� na ba k�l d� ��n da, her dört ka d�n dan bi rin -
de ke sin lik le mig ren ola rak ad lan d� r� lan ve
has ta l� ��n bü tün kri ter le ri ne sa hip a� r� lar gö rü lü -
yor” di ye sözlerini sürdüren Prof. Dr. Ay�en  Yü -
cel özel lik le de 30-35 ya� ara s�n da bu s�k l� ��n üç
ka d�n dan bi ri mig ren li ola cak �e kil de art t� �� n� kay-
detti.  Er kek ler de ise bu has ta l� ��n gö rül me ora n� -
n� 12’de 1 ola rak ve ren Dr. Yü cel, “Bu atak lar
ka d�n lar da or ta la ma 1.5 gün, er kek ler de de bir gün
sü rü yor” de di.

YA�AMSA�LIK25 - 31 EK�M 201312
YAZ aylar�nda ciltte

s�cak, güne�, s�k
y�kanma,deniz,

havuz, a��r� su kayb�
ve özellikle cilt

bak�m ürünlerinin
düzenli

kullan�lmamas�na
ba�l� de�i�iklikler

olu�makta; cilt
sa�l���

bozulmaktad�r. 
Yaz aylar�nda cilt
k�zar�r, soyulur ve
hasar görür. Yaz

sonunda cilt daha
kaba ve cans�zd�r.

Güne�in
bronzla�t�r�c� etkisi ciltte yalanc�

bir örtü olu�turmakta ve cilt rengi
aç�l�rken lekelenmeler; hasarlar

da ortaya ç�kmaktad�r. Son
y�llarda güne� koruyucular�n

kullan�m� yayg�nla�m��t�r. �nsanlar
güne�ten korunmaya

özen göstermeye
ba�lam��t�r. Gündüz

kullan�lan
nemlendiriciler yerini
güne� koruyuculara

b�rakm��t�r.
Güne�ten

korunurken cildin
de yenilenmesini

sa�lamak ideal bir
yakla��md�r. Cilt
bak�m�nda ilk a�ama iyi bir

temizliktir. Cildi kurutmayan ve
ya� dengesini bozmayan bir

temizleyici yeterlidir. Özellikle yaz
sonu cilde uygun peelinglerin
düzenli kullan�m� ile sa�l�kl� bir
cilde kavu�abilirsiniz. Peeling

sonras� kullan�lan maskeler cildin
onar�m�na yard�m ederken ayn�

zamanda kaybolan nemi de cilde
kazand�rmaktad�r. Cilt özellikle
kendini gece yenilemektedir.

Gece kullan�lan nemlendiricilerin
seçimi önemlidir. Bu dönemde
özellikle C vitamini, ye�il çay

özleri, E vitamini gibi antioksidan
özelli�i güçlü ürünlerin kullan�m�

gerekmektedir. Do�ru
nemlendirici seçimi ile yaz
aylar�nda zarar görmü� cilt

kendini yenilerken so�uk k��
günlerine de haz�rlanmaktad�r.
Son y�llarda güne� ���nlar�na s�k

maruz kalmak, ciltte
kal�c� ve geçici

lekelenmelere neden
olmaktad�r. Leke
tedavisinde leke
aç�c� ürünler ile

birlikte lazer
tedavileri, peelingler,

mezoterapi
yöntemleri

kullan�lmaktad�r. 
Bu tedaviler

genellikle
sonbaharda

ba�lamakta ve k��
aylar�nda

tamamlanmaktad�r. 
Yaz aylar�nda el ve

ayaklarda kurumalar, nem
kay�plar� ve sertle�mi� el ve

ayaklara da s�k rastlanmaktad�r.
Vücuda yap�lan peelingler de kol

ve bacaklardaki pürüzleri
gidermekte ve cildi

nemlendirmektedir. Yaz aylar�nda
saçlarda k�r�lma ve

renklerde bozulma
olmaktad�r.

Sonbaharda saç
köklerinde

yenilenmeye ba�l�
dökülmeler

görülmektedir.
Saçlar�n

k�salt�lmas�n�n yan� s�ra
keratin bak�mlar�n�n da
önemini unutmamak

gerekir. Özellikle saç için gerekli
olan B1, B5, keratin ve farkl�

aminoasit içeren kapsüllerle de
destek tedavisi saçlar�

güçlendirecektir.
Doktor kontrolünde yap�lan
i�lemler de özellikle güne�in

neden oldu�u için ya�lanmay�
geriye döndürmekte önemlidir.

Y�lda iki kez yap�lan vitamin
içerikli mezoterapiler özellikle cilt

bak�m�n�n hemen arkas�ndan
yap�ld���nda çok faydal�d�r. Yaz

aylar� s�ras�nda beliren ya da
artan cilt lekeleri için de tedaviye

ba�lanabilmektedir. Güne�
koruyucular�n düzenli kullan�m�na

ek olarak profesyonel doktor
peelingleri, leke mezoterapileri ve

lazer i�lemleri ile lekelerden
kurtulmak mümkündür.

Sa�l�kla kal�n…

Dr. Fügen ERDO�AN
ÇEK�N

(Verde Sa�lıklı Ya�am
Enstitüsü) 

Sonbaharda cilt bakımı

Kızılay’a bir destek de
Şahkulu Sultan Dergâhı’ndan

650 yıllık geçmi�e sahip olan
�ahkulu Sultan Dergâhı’nda

düzenlenen kan ba�ı�ı
kampanyasına vatanda�ların ilgisi

büyüktü.

GEÇT���M�Z hafta Moda’da tatlı
bir tela�a neden olan maymun 6
günlük aramanın sonunda
yakalandı. Cafera�a’da bulunması
nedeniyle Cafer adı verilen
örümcek maymun
türündeki sevimli hayvan,
altı gün süreyle Kadıköy
Moda’yı hareketlendirdi.
Kısa sürede çevre
halkının dikkatini
çekmeyi ba�aran
sevimli maymuna
yardımcı olmak isteyen
vatanda�lar, Kadıköy
Belediye ekiplerine haber
verdiler. �hbar üzerine Veteriner
��leri Müdürlü�ü harekete geçti.
Bölgeye gönderilen ekip altı gün

boyunca maymunu korkutmadan
yakalamaya çalı�mak için u�ra�tı.
Cafer, sonunda Yo�urtçu
Parkı’nda yakalandı ve Kadıköy

Belediyesi Hayvan Barına�ı’na
götürüldü, 1 Ekim

Çar�amba günü de
�stanbul �l Çevre ve
Orman Müdürlü�ü’ne
teslim edildi. Konuyla
ilgili bilgi veren Veteriner
Dr. Süleyman Erçin,
Örümcek maymunun

Türkiye’nin iklimine uygun
olmayan egzotik bir hayvan

türü oldu�unu, Türkiye’ye
muhtemelen kaçak getirildi�ini ve
çok büyük cezasının oldu�unu
belirtti. Tutku D�R�

Modayı karıştıran Maymun Cafer yakalandı

Mevsim geçişleri migreni tetikliyor
Mevsim

geçi�lerinin
etkilerinin

ya�andı�ı �u
günlerde
migren

ataklarında
da artı�

gözlendi�i
belirtiliyor.
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�
stanbul Süper Amatör Ligi 7. Grupta
Fikirtepe Dumlup�nar rüzgâr� esiyor. Bir-
birinden güçlü ekiplerin mücadele verdi�i

�stanbul Süper Amatör Ligi gruplar�ndan 7.
grupta yer alan ekip 10. haftada Adalar e-
kibiyle kar��la�t�. Deplasmanda olmas�na ra�-

men güçlü rakibine kar�� üst düzey bir mü-
cadele sergileyen Fikirtepe Dumlup�nar, grup
ikincisi 25 puanl� Adalar’la 2-2 berabere kald�
ve puan�n� 2’ye yükseltti. 

3. grupta ise Ba�larba�� f�rt�nas� esiyor.
Ba�larba�� 10. Haftada deplasman tan�mad�,

Beykoz 1908’i evinde 0-3 yendi. Ba�larba��
puan�n� 17’ye ç�kararak 5. s�raya yükseldi. 

5. grupta yer alan Selimiye deplasmanda
kar��la�t��� grup ikincisi güçlü rakibi Albayrak
ile 0-0 berabere kald� ve puan�n� 12’ye yük-
seltti.

5. gruptaki Ata�ehir Çamoluk ise grubun
sonundaki Ba�ak�ehir’i 1-0 yendi ve puan�n�
11’e yükseltti. 

� 1. AMATÖRDE ZORLU B�R
HAFTA GER�DE KALDI

�stanbul 1. Amatör Ligi’nde tak�mlar�m�z
aç�s�ndan ini�li ç�k��l� geçen bir hafta geride
kal�rken, Ko�uyolu bu hafta ba�ar�l� bir per-
formans gösterdi. 13. grupta bulunan
Yelde�irmeni deplasmanda Kaynarca ile kar��
kar��ya geldi. Ekibimiz grubun lideri Kaynar-
ca’ya 5-0 yenildi. Ekibimiz 7 puanla grupta 5.
s�rada yer al�yor. Haydarpa�a Demirspor ise
haftay� bay geçti. 14. grupta Ko�uyoluspor

deplasmanda olmas�na ra�men rahat bir maç
ç�kararak, rakibi Küçüksu Yenimahalle’yi 4-
0 yendi. Ko�uyolu 6 puanla 6. s�rada yer ald�.
Ko�uyoluspor geçen hafta ya�ad��� 4-0’l�k Or-
taçe�me facias�n� ald��� 4-0’l�k galibiyetle u-
nutturdu.Kulüp yetkilileri bu galibiyetin
tak�m�n motivasyonunu yeniden art�rd���n� be-
lirttiler. Kozyata�� evinde rakibi Heybeli-

ada’ya 1-0 yenildi. 15. grupta Bostanc� bu
hafta liderli�e yükseldi. 

Rakibi Yeni�ehir’i hükmen yenen
Bostanc�’n�n 12 puan� bulunuyor. �kinci
s�radaki 10 puana sahip Taçspor ise haftay�
bay geçti. 

Yoncaspor ise Ba��büyük deplasman�ndan
3-1 ma�lup ayr�ld�.

En Passant
(“e.p” “Geçerken”)

Galatasaray’dan üç gol geldi
�ampiyonlar liginde 3. Hafta maçları tamamlandı.
Gruplarda alınan sonuçlar ve puan durumları ise
�öyle: A Grubu’nda Bayer Leverkusen-Shakhtar

Donetsk: 4-0, Manchester United-Real Sociedad:
1-0, B Grubu’nda Real Madrid-Juventus: 2-1,

Galatasaray-Kopenhag: 3-1, C Grubu’nda
Anderlecht-Paris Saint-Germain: 0-5, Benfica-

Olympiakos: 1-1, D Grubu’nda CSKA Moskova-
Manchester City: 1-2, Bayern Münih-Viktoria

Plzen: 5-0. B Grubunda yer alan ekibimiz
Galatasaray ise UEFA �ampiyonlar Ligi B Grubu
üçüncü maçında sahasında Kopenhag’ı a�ırladı.
Danimarka temsilcisi FC Kopenhag’ı 3-1 ma�lup
eden Galatasaray’ın golleri, 9. dakikada Melo, 38.
dakikada Sneijder ve 45+1. dakikada Drogba’dan
gelirken FC Kopenhag’ın golünü ise 88. dakikada
De Souza attı. Galatasaray puanını 4’e yükseltti ve

Real Madrid’in ardından ikinci sıraya geldi.

Fikirtepe Adalar’dan mutlu döndüFikirtepe Adalar’dan mutlu döndüFikirtepe Adalar’dan mutlu döndüFikirtepe Adalar’dan mutlu döndüFikirtepe Adalar’dan mutlu döndüFikirtepe Adalar’dan mutlu döndü

Satranç oyununda daha ilk karesinde bulunan bir
piyonun iki sürülmesi sonras�, yan yana

pozisyon elde etti�i rakip piyon
taraf�ndan al�nabilmesi durumu. Bu hak

ilk hamlede kullan�lmazsa ilerleyen
a�amalarda bir daha o durum için kullan�lamaz. 

Süper Amatör
mücadele eden
Fikirtepe, Adalar
deplasmanından

mutlu döndü.

OKÇULU�UMUZUN
gelecek vaad eden

isimlerinden olan Mete
Gazoz, 2013 Dünya

�ampiyonas�’nda tak�m
arkada�lar� Berat Ayd�n ve
Orkun Ege Toku�o�lu ile

birlikte 3 devi yenerek finale
kald�. Çin’de yap�lan

Y�ld�zlar 2013 Dünya �ampiyonas�’nda ülkemizi
temsil eden �hlas Koleji ö�rencisi Mete Gazoz,

Berat Ayd�n ve Orkun Ege Toku�o�lu’ndan
olu�an Olimpik Yay Y�ld�z Erkek Tak�m�, ilk turda

Rusya Federasyonu’nu, daha sonra Amerika

Birle�ik Devletleri’ni eleyip yar�
finale kalmay� ba�ard�.  Yar�
finalde Çin Cumhuriyeti ile
kar��la�an Erkek Tak�m�m�z

222-218 gibi dört puanl�k bir
farkla finale kat�lmaya hak

kazand�. Tak�m, Rusya
Federasyonu ile yar���rken alm��
oldu�u 226 puanla yeni Türkiye

rekorunu da k�rd�. Daha sonra ABD kar��la�an
ve ayn� performans� gösterip rekoru egale eden
ekibimiz yar� finalde, s�ralama at��lar�n� 1. s�rada

tamamlayarak, Çin Taipei'yi de 
222-218 geride b�rakt�.

Çin’de yapılan Yıldızlar 2013 Dünya �ampiyonası’nda okçularımız
Rusya Federasyonu, ABD ve Çin Cumhuriyetini yenerek finale kalırken,

�ampiyonada yeni Türkiye rekoru da kırıldı.

HEDEFi 12’DEN VURDUK

Suadiye Basketbol Kulübü 2012-2013
sezonunu ba�arılarla geride bıraktı.
Geçti�imiz yıllardaki ba�arılarını hız
kesmeden sürdüren kulübün ba�arı

grafi�i özetle �öyle:
� Yıldız Erkek Basketbol Takımı

C Kategorisinde �STANBUL �AMP�YONU.
� Genç Erkek Basketbol Takımı
C Kategorisinde �STANBUL 3.sü

(tek ma�lubiyet alarak).
� Küçük Erkek Basketbol Takımı
C Kategorisinde �STANBUL 5.si

(tek ma�lubiyet alarak).
� A Erkek Basketbol Takımı �stanbul

Liginde Top 8’e kaldı.
� Minik Erkek Basketbol Takımı Minikler

Liginde Top 16’ya kaldı.
� Yıldız Kız Voleybol Takımı Finallere kaldı.
� Küçük Kız Voleybol Takımı Grup 3.sü.

� Minik Kız Voleybol Takımı Finallere kaldı.
Suadiye Basketbol Kulübü Ba�kanlı�ı’nı

Mustafa Çift yürütüyor. Mustafa Çift yıllarını
spora vermi� bir Kadıköylü. Kadıköy’de spor
sevgisiyle gençlerin yeti�mesi adına elinden
geleni yapıyor. Ahlaklı, saygılı, çalı�kan ve

sportmen gençli�in sa�lıklı toplumun

olu�masındaki rolünün büyük oldu�unu
belirtiyor. Çift yaptı�ı açıklamada “Kulüp
olarak misyonumuz öncelikle Ulu Önder
Atatürk’ün istedi�i gibi zeki, çevik ve aynı
zamanda ahlaklı sporcular yeti�tirmektir.

Bunda da çok ba�arılı oldu�umuzu
söyleyebilirim. Üzüntüm, ba�arılarımızı

maalesef bölgemize duyuramamaktır. Bu
ba�arıları elde eden sporcularımızın tamamı

kendi spor okulumuzdan yeti�tirdi�imiz
sporcular olup, aynı zamanda e�itim düzeyi

yüksek olan sporculardır. Spor
Okullarımızdaki e�itim üst düzeyde olmakla
beraber, tüm çalı�an antrenörler Pedagojik
Formasyon e�itimi almı� federasyon onaylı

antrenörlük lisansına sahipler. Birlik ve
beraberlikten güç do�ar ilkesinden yola

çıkarak Kadıköy ilçemizin ve Suadiye
semtimizin sakinlerinden desteklerini ve

ilgilerini bekliyoruz” diye konu�tu.

Kadıköy’ün
incisi

Suadiye

Tür ki ye’nin ba �a r�y la ger çek le� tir di �i ulus la ra -
ra s� spor et kin li �i Cum hu ri yet Ku pa s� Gü re�
Tur nu va s�, bu y�l 25-27 Ekim ta rih le ri ara s�n -

da dü zen le ne cek. 
Tür ki ye, Rus ya, �ran, Bul ga ris tan, Be la rus, Ma -

ke don ya, Yu na nis tan, Gür cis tan, Irak, Ro man ya,
Azer bay can, Öz be kis tan ve ol mak üze re 12 ül ke den
200 gü re� çi nin ka t� l� m�y la ger çek le� ti ri le cek olan
29. Ulus la ra ra s� Cum hu ri yet Ku pa s� Genç ler Ser -
best ve Gre ko ro men Gü re� Tur nu va s�, Bur han Fe lek
Spor Komp lek si 50. Y�l Vo ley bol Sa lo nu’nda ya p� -
la cak. Tur nu va n�n ba s�n top lan t� s�; Bur han Fe lek
Mil li Ta k�m lar Kamp Mer ke zi’nde �s tan bul Genç lik
Hiz met le ri ve Spor �l Mü dü rü �b ra him �l ha mi Koç
ta ra f�n dan ger çek le� ti ril di. �b ra him �l ha mi Koç, tur-
 nu va ya ka t� lan spor cu la ra en iyi �e kil de ev sa hip li -
�i ya pa cak la r� n� ve hep si ne ba �a r� lar di le di �i ni
söy le ye rek, “Ben de aya �� m�n to zuy la bu tur nu va ya
ev sa hip li �i ya pa cak ol mam dan do la y� mut lu yum.

Yak la ��k 12 ül ke ve 200 spor cu nun ka t� la ca �� bir
tur nu va ola cak. On la r� en iyi �e kil de u�ur la ya ca ��z”
de di. 

Es ki mil li gü re� çi ve Spor A.� Ge nel Mü dür
Yar d�m c� s� Ser hat Ka ra da� ise yap t� �� aç�k la ma da,
“Ön ce lik le 90. y� l� n� kut la d� �� m�z Cum hu ri yet Bay -
ra m� m� z� teb rik edi yo rum. 29 Ekim se vin ci ve 29.
Ulus lar ara s� Cum hu ri yet Ku pa s� Gü re� Tur nu va -
s�’n� dü zen le ye cek ol ma n�n se vin ci ni ya �� yo ruz.
Ben de bu tur nu va da ilk gü re �en spor cu lar dan bi ri -
si yim. �s tan bul ve Tür ki ye’de gü zel �ey ler olu yor.
Spor cu lar sa de ce ya r�� ma ya cak, gü zel �s tan bul ve
ta ri hi mi zi de gö re cek ler. On la r� en iyi �e kil de mi sa -
fir ede ce �iz” di ye ko nu� tu. 

Ka ra da�, ulus la ra ra s� or ga ni zas yon la r�n vaz ge -
çil mez �eh ri olan �s tan bul'un spor or ga ni zas yon la -
r�y la da ad�n dan söz et tir di �i ni, ya p� lan ba �a r� l�
or ga ni zas yon lar la da tak dir top la d� �� n� söz le ri ne ek-
 le di.

Burhan Felek Spor Kompleksi 25-27 Ekim tarihlerinde Cumhuriyet Kupası
Güre� Turnuvası’na ev sahipli�i yapacak. 29 yıldır düzenlenen ve

gelenekle�en sportif faaliyet tüm sporseverleri bekliyor.

Uluslararası Cumhuriyet
Kupası bugün başlıyor

Akademisyenli�inin
yan� s�ra görev
yapt��� yerlerde

birçok yeni projeyi
hayata geçiren ve

ayn� zamanda
futbolda

antrenörlük
belgesine sahip

olan �brahim �lhami
Koç, �stanbul’un

yeni Gençlik
Hizmetleri ve Spor

�l Müdürü oldu.
Numan Güzey’in

emekliye
ayr�lmas�n�n

ard�ndan 5 ay
vekâletle yürütülen
�l Müdürlü�ü, asli

müdürüne
kavu�mu� oldu. 

Marmara Üniversitesi Beden
E�itimi ve Spor Bölümü’nden

1991 y�l�nda mezun olan

�brahim �lhami
Koç, �stanbul’un

problemlerini
bildi�ini ve yo�un

bir çal��ma
yaparak bunlar�n

üstesinden
gelece�ini söyledi.

Spor ile ilgili
yay�nlanmam��

birçok ara�t�rmas�
bulunan yeni il
spor müdürü,

�stanbul gibi büyük
bir metropolde

görev yapman�n
heyecan ve
gururunu

ya�ad���n� söyledi.
�brahim �lhami

Koç, gençlik ve
spor konusunda

farkl� projeleri hayata
geçirece�ini de sözlerine

ekledi.

İbrahim İlhami Koç göreve başladı

�stanbul Gençlik
Hizmetleri ve Spor

�l Müdürlü�ü’ne
Marmara Üniversitesi

mezunu olan ve
Mersin Gençlik

Hizmetleri Spor �l
Müdürü olarak görev
yapan �brahim �lhami

Koç atandı. 

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

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

E-posta: gazetekadikoy@gmail.com
Web:www.gazetekadikoy.com.tr
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Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi

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