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İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 542 50 00
/ 1288 

KADIKÖY’ün tarihi çar�ısı, iskelesi
ve sokakları müzik notalarına,

dansa, oyunlara ve çe�itli
gösterilere ev sahipli�i yapıyor.

Kadıköy’de soka�ı mesken
eyleyen sanatçılarla konu�tuk. 

�� Haberi 14. Sayfada

KADIKÖY Hasanpa�a Gazhanesi
restorasyonu nihayet ba�ladı. Yıllarca

hava gazı üreten tarihi endüstri
mirasının restorasyonu sorunsuz
tamamlanırsa sanatın ve kültürün

üretildi�i bir merkez olacak.

�� Haberi 11. Sayfada

Kurbağalıdere’den denize
akan kanalizasyon suları ve
çevreye yayılan kötü koku 
nedeniyle Kadıköylülerin 
sağlığı tehlikede. 

Gazete Kadıköy’e konuşan
vatandaşlar “Sıcak havalarda
rüzgar olmadığında 
kokudan boğulacak duruma
geliyoruz” diyor.

KADIKÖYLÜLER, imam hatibe dönü�türülen okullarını savunuyor. 
Son olarak, Göztepe’deki Ye�ilbahar Ortaokulu’nun imam-hatibe

dönü�türülmesine kar�ı eylemler dizisi ba�lıyor.

Eşit, Bilimsel ve Laik eğitim istiyorlar

Kültür ve sanata
“GAZ” verilecek mi?

“Modern dilenci
değil sanatçıyız”

�� Haberi 3. Sayfada

Kurbağalıdere’de büyük tehlike

HAFTALARDIR
direnen Modalılar,
afet toplanma
alanının otopark
yapılmasına kar�ı
ba�lattı�ı
mücadeleyi
kazandı. Kadıköy
Belediyesi’nin
halkın talebi
do�rultusunda
yaptı�ı ba�vuruyu
de�erlendiren �BB,
otopark için verdi�i
ruhsatı iptal etti.

Moda KAZANDI, Validebağ DİRENİYOR!

�� Haberi 4. Sayfada

YEREL yönetimin
“Üsküdar’ın Hyde
Park’ı olacak”
diyerek
betonla�tırmaya
ba�ladı�ı Valideba�
Korusu ise çevre
halkı ve kent
savunucularının
koruması altına
alındı. Bir haftadır
süren direni�te
otopark için dö�enen
demirler kaldırıldı,
bariyerler yıkıldı. 

�� Haberi 8. Sayfada
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● Sem ra ÇE LE B�

Irak ve Su ri ye’de et kin lik gös te ren ra di -
kal �s lam c� te rör ör gü tü I��D, 3 A�us tos
Pa zar gü nü Irak’�n ku zey ba t� s�n da yer

alan Mu sul’un �en gal (Sin car) ken ti ni ele
ge çir di. Bu ra da ya �a yan Ezi di le rin bir k�s m�
Kürt le re ait böl ge le re geç me yi ba �a r�r ken,
�en gal Da ��’na s� �� nan bin ler ce Ezi di, aç l�k
ve su suz luk la mü ca de le edi yor. 

I��D’in 2 haf ta ön ce ele ge çir di �i �en gal
il çe mer ke zi ile köy le rin den ise kat li am ha -
ber le ri gel me ye de vam edi yor. �im di ye ka -
dar 2 bin Ezi di’nin kat le dil di �i, 500 ka d� n�n
I��D mi li tan la r� ta ra f�n dan sa t�l mak üze re

al� ko nul du �u bil di ri li yor. Bir le� mi� Mil let -
ler’den ya p� lan aç�k la ma da kat li am dan kaç-
 ma y� ba �a ran en az 200 bin Ezi di ve
Türk men, iki haf ta d�r �en gal da� la r�n da aç,
su suz kur ta r�l ma y� bek li yor. 
� TMMOB KAM PAN YA BA� LAT TI

Türk Mi mar ve Mü hen dis Oda la r� Bir li -
�i Di yar ba k�r �u be si, kat li am�n ve zo run lu
gö çün he men ar d�n dan yar d�m kam pan ya s�
ba� lat t�. TMMOB �s tan bul �l Ko or di nas yon
Ku ru lu ise kam pan ya y� or tak la� t�r ma ça� r� -
s� ya pa rak �s tan bul’a ta �� d�. 

TMMOB �KK’dan ya p� lan aç�k la ma da
“�en gal’de I��D çe te le ri ta ra f�n dan kat le di -
len ve ya �a d� �� top rak la r� terk et mek zo run -
da ka lan Ezi di hal k� na dö nük böl ge de
bu lu nan TMMOB’ye Ba� l� Oda la r�n �u be -
le ri bir yar d�m kam pan ya s� ba� lat m�� lar d�r.
TMMOB �s tan bul �l Ko or di nas yon Ku ru lu
bi rim le ri ola rak kam pan ya ya ka t� l� yor ve
a�a �� da ki lis te de yer alan mal ze me le ri te min
ede rek TMMOB Mi mar lar Oda s� �s tan bul
Bü yük kent �u be si - Ka ra köy ve Kim ya Mü -
hen dis le ri Oda s� �s tan bul �u be si Ka d� köy bi-

 na la r� na ula� t� r� yo ruz.” de nil di. 
� KAMPANYA DE VAM ED� YOR

�s tan bul Ana do lu ya ka s�n da
yar d�m top la ma mer ke zi Ka d� köy
Kim ya Mü hen dis le ri Oda s� ola rak
be lir len di. Ge çen Cu ma ba� la -
t� lan yar d�m kam pan ya s� n�n,
sos yal med ya da du yul ma s�y la
bir haf ta da ya r�m kam yon ih ti -
yaç mad de si top lan d�. Kim ya
Mü hen dis le ri Oda s�, i� ç� k� ��
yar d�m mal ze me si ge tir mek is te -
yen le ri dü �ü ne rek ka pa n�� sa ati ni
17.00’den 19.00’a uzat t�. Oda
Cu mar te si gün le ri de 19.00’a ka -
dar aç�k. 

Kim ya Mü hen dis le ri Oda -
s�’n�n yar d�m kam pan ya s�y la il gi -
li yet ki li si Su at Gü ne�’in yar d�m
mal ze me si ge tir mek is te yen ler den
ri ca s� var: “Lüt fen ku ru g� da la r�n
son kul lan ma ta ri hi ne dik kat et sin-
 ler. E� ya la r� ko li le yip ge tir me le ri
ve üze ri ne için de ne ler ol du �u nu
yaz ma la r� önem li.”

� DA YA NI� MA LAR ÇA� RI YAP TI
Yar d�m mal ze me le ri önü müz de ki haf ta

so nu na ka dar top lan ma ya de vam ede cek. �lk
kam yon gön de ril dik ten son ra ih ti ya ca gö re
kam pan ya sür dü rü le cek. Di yar ba k�r’a gön-
 de ri le cek yar d�m lar ora dan �en gal da� la r� -
na ula� t� r� la cak.

Yel de �ir me ni Da ya n�� ma s� ile Ca fe ra �a
Da ya n�� ma s� da �en gal da� la r�n da ki Ezi di -
ler için ba� la t� lan yar d�m kam pan ya s� na ka -
t�l ma ça� r� s� yap t�. Yar d�m la r�n Ana do lu
ya ka s�n da ula� t� r� la bi le ce �i ad res �öy le: 

TMMOB Kim ya Mü hen dis le ri Oda s�
�s tan bul �u be si, Ca fe ra �a Mah. Ne �et
Ömer Sok. No:17/3 Ka d� köy (Ka d� köy
PTT’nin ile ri si) 0216 449 37 10

22 - 28 A�USTOS 20142 YA�AM

YDS, IELTS (Academic  and
General) ve PROFICENCY

(Hazırlık Sınıfı Atlama)
sınavları konusunda

uzmanla�mı� 
�NG�L�ZCE Ö�RETMEN�NDEN 

özel ders.

Tel: 0537 014 84 97

�NG�L�ZCE DERS

Irak Şam İslam 
Devleti’nin (IŞİD) 
işgal ettiği Şengal’de,
katliamdan kaçan ve
dağlara sığınan 
Ezidiler  için yardım
kampanyası başlatıldı.
Yardım toplama 
merkezlerinden 
biri de Kadıköy. 

KAYIP iLANI
31 Temmuz 2014 tarihinde ehliyetimi

kaybettim. Hükümsüzdür.
Yasin Yalçın ANAHTAR

47422756344 no.lu Kimli�imi kaybettim .
Hükümsüzdür.

YAVUZHAN ARSLAN

• Bebek Mamas�
• Çocuk Bezi
• Kad�n Pedi,
• Kuru G�da
• T�bbi �laç 
• Temizlik Malzemesi (sabun, deterjan,
�slak havlu vb.)
• K�yafet ( iç çama��r, e�ofman,
bebek-çocuk k�yafetleri vb.) 
• Yatak, Yast�k, Battaniye

ETN�K olarak Kürt olan
ve Kürtçe’nin Kur-
manci lehçesini
konu�an
Ezidiler,
inançlar� ne-
deniyle sürekli
tehditlere
maruz kal�yorlar.
Bu nedenle birçok
Ezidi, Irak’� zaman
içinde terk ederek ba�ka ülkelere
s���nd�. Ancak yo�un göçe ra�men
dünyada Ezidi nüfusunun en yo�un
oldu�u ülke Irak olarak biliniyor. Bu-
radaki nüfuslar�n�n 500 bin oldu�u belir-
tiliyor. A��rl�kl� olarak Musul’un �eyhan,
Hamdaniye, Sincar (�engal) ilçeleriyle
Duhok merkezi ile çevresindeki köylerde
ya��yorlar. Türkiye’de ise Batman, Di-
yarbak�r, Gaziantep, Mardin ve �anl�urfa
illerinde ikamet ediyorlar. Ezidilerin bir
k�sm� da Almanya, Fransa, Belçika ve
di�er Avrupa ülkelerinde ya��yor. Dünya
Ezidi nüfusunun 800 bin oldu�u tahmin
ediliyor. Baz� tarihi ve dini kaynaklara
göre Ezidilik, ate�, güne� ve suyun kut-
sal say�ld��� bir inanç �ekli. Bu inançta
sonradan Ezidi olunmuyor. Bir Ezidi’nin
ba�ka bir dine geçmesi ise en büyük
günah olarak kabul ediliyor. Dini ritüeller
sözlü bir �ekilde nesilden nesile ak-
tar�l�yor. Ezidilikte sözlü edebiyat,
Kürtçe’nin Kurmanci lehçesinde kendini
koruyor. Ezidiler, sabah, ö�le ve ak�am
olmak üzere günde üç defa dualar
okuyor. Bunun d���nda her y�l nisan
ay�n�n ikinci haftas�nda ba�layan “K�r-
m�z� Çar�amba” bayram�ndan önce üç
günlük oruç tutuluyor. Di�er dinler gibi
ibadethaneleri olmayan Ezidiler, sadece
ruhani din adamlar�n�n türbesini ziyaret
ediyor. Türbelerde ç�ra yak�l�p, dualar
ediliyor.

Güneşin Çocukları:

EZİDİLER

Kadıköy’den Şengal’e dost eli

Şengal için acil 
ihtiyaç listesi:
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● Gök çe UY GUN

Hü kü me tin 4+4+4 ke sin ti li e�i tim sis te -
mi ne ge çi �iy le bir lik te ba� la yan dö nü -
�üm sü re cin den en çok et ki le nen

il çe le rin ba ��n da Ka d� köy
ge li yor. �le ri ci, la ik ya p� -
s�y la bi li nen Ka d� köy’de -
ki okul la r�n bir bi ri ar d� na
imam ha ti be dö nü� tü rül -
me si bü yük tep ki çe ki -
yor. Bu dö nü �üm den
hem ö� ren ci ler de ö� -
ret men ler de ve li ler de
ma� dur. Ac� ba -
dem’de ki Öz de mi -
ro� lu Oku lu ge çen
dö nem imam ha tip
ol mu� tu. Ay n�
böl ge de yer alan
ve s� nav s�z gi ri le bi len tek
dev let oku lu olan Ah met
Sa ni Ge zi ci Li se si de
geç ti �i miz gün ler de y� -
k�l d�. Bu ra s� da imam
ha tip li se si ya p� la cak.
Böy le lik le Ac� ba -
dem’de dev let oku lu
kal ma yan Ac� ba dem’de
ö� ren ci ler ya imam ha ti -
pe ya da özel oku la git mek zo run da
ka l� yor. Ay r� ca Sah ra y� Ce dit’te ki
�n ta� Li se si ve Göz cü ba ba Li se si,
Bos tan c� 23 Ni san Zeh ra Ha n�m ile

Eren köy Meh met Akif il kö� re tim okul la r� da
imam ha tip ol du. Öte yan dan Çif te ha vuz -
lar’da ki üç oku lun da ha dö nü� tü rü le ce �i ha -
ber le ri gün dem de. 50. Y�l Cum hu ri yet Fe ri dun
Tü mer, �l ha mi Ah met Ör ne kal ve Ye �il ba har

Or ta okul la r� dö nü �üm ker va n� na son ka t� -
lan okul lar ol du. Ye �il ba har Or ta oku lu’nun

imam ha tip or ta oku lu na dö nü� tü rül me siy le
bir lik te, üç oku lun ö� ren ci le ri ve ö� ret men le -
ri nin tek oku la s� k�� t� r�l ma s� söz ko nu su.
� “EN ÇOK DÖ NÜ �ÜM KA DI KÖY’DE”

Ka d� köy’de fa ali yet gös te ren E�i tim-Sen
2 No’lu �u be Ba� ka n� Tur gut Yo ku�, ga ze te -
mi ze  ver di �i rö por taj da, “Sen di ka m� z�n ör -
güt lü ol du �u Ana do lu ya ka s�n da ki 9 il çe den
en çok okul dö nü �ü mü nün ya �an d� �� yer Ka -
d� köy. Ka d� köy’de yo �un bi çim de bir �mam

ha tip le� tir me ope ras yo nu var. Ka d� köy
hal k� n�n ya da Ka d� köy’de ya �a yan in-
 san la r�n ger çek ten bu okul la ra ih ti ya c�
var m�? Ta lep le ri var m�? Biz ce Ka d� -
köy’ün mu ha fa za kâr la� t� r�l ma s� için

yü rü tü len bir e�i tim pro je si bu. Ka d� -
köy’de cid di bir �e kil de ya �am tar z� na

mü da ha le var. �mam ha tip ler le Ka d� -
köy’ün bu ile ri ci de mok rat yü zü dö -
nü� tü rül mek is te ni yor” de mi� ti.

� YE ��L BA HAR D� RE N� ��
Ka d� köy’de “dö nü �üm teh li ke -

si” al t�n da ki okul lar dan bi ri olan,
imam ha tip ya p�l mak is te nen Göz -
te pe’de ki Ye �il ba har Or ta oku lu’nu
sa vun mak ama c�y la bir kam pan ya
ba� la t�l d�. 

Ye �il ba har’�n imam ha tip ol ma ma s� için
yü rü tü le cek kam pan ya n�n tak vi mi de, 15
A�us tos ak �a m� Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke -
zi’nde ya p� lan bir top lan t� son ra s� be lir len di.
Tak vi me gö re 23 A�us tos Cu mar te si sa at
17.00’de okul da ve li ler bu lu� ma s�y la ba� la ya -
cak olan ey lem di zi si, 25 A�us tos Pa zar te si
gü nü sü re cek. Sa at 14.00'de ve li ler, ku rum lar,
sen di ka lar, muh tar lar Ka d� köy Mil li E�i tim
Mü dür lü �ü'ne ka ra r�n ge ri çe kil me si için teb -
li gat ta bu lu na cak. Ar d�n dan Bo �a'da ba s�n
aç�k la ma s� ya p� la cak. 29 A�us tos Cu ma ak �a -
m� sa at 19.00'da Bo �a'da ey lem ya p� la cak, 5
Ey lül Cu ma ak �a m� sa at 20.00'da da Se la mi -
çe� me Öz gür lük Par k� Am fi Ti yat ro'da et kin -
lik ger çek le� ti ri le cek. 

13 Ey lül Cu mar te si sa at 19.00'da ise  Bo -
�a'dan ba� la yan, oku lun önün de son bu lan bü -
yük bir yü rü yü� ya p� la cak.

� “KA DI KÖY �MA MA HA T� BE SI� MAZ!’’
Ge zi da ya n�� ma la r�, sen di ka lar ve ve li -

ler, “Ka d� köy �ma ma Ha ti be S�� maz!’’ ba� -
l�k l� bir bil di ri ya y�m la d�. Tür ki ye’nin ile ri ci
bi ri ki mi olan il çe le rin den Ka d� köy’ün, Ha zi-
 ran Di re ni �i’nde mil yon lar ca yurt ta� so ka �a
ç�k t� ��n da sü re cin önem li bir mer ke zi ha li ne
gel me si nin te sa düf ol ma d� �� n� dik kat çe ki -
len bil di ri de, “Ka d� köy’ün si ya sal ve top -
lum sal do ku su nu boz mak üze re plan la nan
Ka d� köy okul la r� n�n ele ge çi ril me si ve imam
ha tip le� ti ril me si sü re ci de Ha zi ran Di re ni -
�i’ni or ta ya ç� ka ran sal d� r� la r�n de va m� ola -
rak de �er len di ril me li ve ben zer bir di renç le
kar �� lan ma l� d�r.” de nil di.

� 3 AY DA 6 EY LEM
Ye �il ba har Or ta oku lu’nun imam-ha tip -

le� ti ril me si ne kar �� Ha zi ran ay�n dan bu ya na
Ka d� köy’de 4 yü rü yü� ve ba s�n aç�k la ma s�

ya p�l d�. An ka ra’ya gi di le rek TBMM  zi ya reti
gerçekle�tirildi. Velilerden top la nan 6000 im -
za CHP’e grubuna teslim edildi. Ayr�ca Ca -
�a lo� lu’nda ki �s tan bul �l Mil li E�i tim
Mü dür lü �ü’ne ve �stanbul Va li li �ine yü rü yü�
ya p�l arak, 13 bin im za tes lim edil di. 

322 - 28 A�USTOS 2014HABER

KONAKLAMALI TURLAR

GÜNÜB�RL�K TURLAR 
� 28 A�USTOS  PER�. “�EREF�YE KÖYÜ - KUZULUK-  KÖY PAZARI- SAKARYA’’ (YEMEKL� )
� 30  A�USTOS CMT. “KUMYAKA - MUDANYA -TR�LYE ‘’( YEMEKL�  ) 
� 07 EYLÜL PAZAR /18 EYLÜL PER�EMBE “TRAKYA’NIN �NC�S� KIYIKÖY”(BALIK MENÜLÜ ) 
� 12  EYLÜL CUMA ‘’��LE - A�VA- SAKLIGÖL’’ ( YEMEKL� )
� 14  /28 EYL. PAZAR BOLU “ YED�GÖLLER M�LL� PARKI” (MANGAL DAH�L )

GEZ�P, GÖRMEZ �SEN�Z AKLINIZ KALIR !!!

� 29 - 30 A�USTOS  CUM - CMT. AMASRA - SAFRANBOLU - CAM  TERAS  (1 GECE 2 GÜN ) 
� 04 – 07 EYLÜL PER�.- PAZAR AMASYA - ÇORUM - TOKAT - HATTU�A� -YAZILIKAYA(2GECE 3 GÜN) 
� 13-14  EYLÜL CMT. PAZAR ��NEADA YÜZME TURU –LONGOZ GÖLÜ- L�MANKÖY’ DE BALIK  (1GECE 2 GÜN )
� 16- 21 EYLÜL/23- 28  EYLÜL SALI-PAZAR  KARADEN�Z- YAYLALAR UÇAKLI–UÇAKSIZ PAKETLER (5 GECE 6 GÜN)

SEZON TOUR
Tel: 0216 372 35 77/78  

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

SEZON TEMPO GÜNLÜK TURLARIMIZ BA�LIYOR!!!  (AKT�V�TE �ÇER�R)
13 EYLÜL / 20 EYLÜL  CUMARTES� TR�LYE’DE ‘’ZEYT�N HASADI” ( KAHVALTI VE BALIK MENÜ DAH�L)  

YURT DI�I TURLAR: EKONOM�K  TURLAR ; BALKANLAR  / ORTA AVRUPA/ ST-PETERSBURG / 
BÜYÜK ALMANYA VE D��ER . 15 K��� VE ÜZER�  GRUPLARINIZ  �Ç�N ÖZEL GEZ�LER DÜZENLEN�R .   

İlanlarınız için Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 

Eşit, Bilimsel ve Laik eğitim istiyorlar

Kadıköylüler, imam hatibe dönüştürülen
okullarını savunuyor. Son olarak, Göztepe’deki
Yeşilbahar Ortaokulu’nun imam-hatibe
dönüştürülmesine karşı başlatılan kampanya
kapsamında başlatılan eylemler sürüyor.

AKP dö ne min de Tür ki ye’de imam ha tip
pat la ma s� ya �an d�. Mil li E�i tim Ba kan l� -
�� ve ri le ri ne gö re; 2002’de 450 imam
ha tip li se si fa ali yet gös te ri yor du, ö� -
ren ci sa y� s� da 71 bin di. An cak 4+4+4
sis te miy le imam ha tip sa y� s� re kor k�r d�.
2011-12 ara s�n da Tür ki ye’de 537
imam ha tip var ken, bu sa y� 1807’e
ula� t�. An cak Mil li E�i tim Ba ka n� Ömer
Din çer, 2 y�l ön ce yap t� �� bir aç�k la ma -
da �s tan bul'da aç t�k la r� imam ha tip or -
ta okul la r� n�n 73’ün de ye te ri ka dar ö� -
ren ci ol ma d� �� n� iti raf et mi� ti!

İHL patlaması!
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● Sem ra ÇE LE B�

Üs kü dar Be le di ye si, se çim vaa di ola rak sun -
du �u ç�l g�n pro je si ni ha ya ta ge çir me ye ba� -
la d�. 354 dö nüm lük ala na ya y�l m��, için de

on lar ca çe �it a�aç ve bit ki bu lu nan, Ana do lu ya ka -
s� n�n en bü yük ye �il alan la r�n dan bi ri Va li de ba�
Ko ru su’nda in �a at ça l�� ma s� ba� la d�. �im di lik ko ru -
nun için de bu lu nan Va li de ba� Ö� ret me ne vi’nin
oto par k� n� ge ni� let mek için ya p� lan ça l�� ma, Üs kü -
dar Be le di ye si’nin “ç�l g�n pro je”si ni ha ya ta ge çir -
mek için de vam ede cek gi bi gö rü nü yor. Ba� ta Cum -
hur ba� ka n� ve Ba� ba kan Re cep Tay yip Er do �an’�n
ve Bü yük �e hir Be le di ye si’nin des te �i ni alan ye ni
Be le di ye Ba� ka n� Ha lil Türk men, Lon dra’n�n en
bü yük par k� Hyde Park’� ör nek ala rak ko ru yu ya pay
bir par ka dö nü� tür me ni ye tin de.

� DE M�R LER SÖ KÜL DÜ
Bir sü re dir, Be le di ye’nin bu pro je si ne de niy le

ko ru da nö bet tu tan ve et kin lik ler dü zen le yen Va li -
de ba� Gö nül lü le ri, ge çen haf ta i� ma ki ne le ri nin be -
ton dök me ye ba� la ma s�y la, sos yal med ya dan bir
ça� r� ya pa rak her ke si ko ru ya sa hip ç�k ma ya ça ��r d�.
�s tan bul Kent Sa vun ma s� ve Ka d� köy Kent Da ya -
n�� ma s�’n�n da des tek ver di �i ça� r� ya ce vap ve ren
�s tan bul lu lar, 17 A�us tos Pa zar gü nü Va li de ba�
Ko ru su’nda bu lu� tu. Ya p� lan ge ni� ka t� l�m l� top lan -
t� n�n ar d�n dan kent sa vu nu cu la r�, be ton dö kü mü için
ha z�r lan m�� de mir �z ga ra la r� kal d�r d� ve ya p� la� ma
fa ali yet le ri ne kar �� nö bet ba� lat t�.

� “YA PI LA� MA �S TE M� YO RUZ”
Va li de ba� Gö nül lü le ri ve �s tan bul’da ki çe �it li

kent ha re ket le ri nin ça� r� s�y la 19 A�us tos Sa l� ak �a -
m� da Va li da ba�’�n ge le ce �i ile il gi li ge ni� ka t� l�m -
l� fo rum dü zen le di. 

CHP �s tan bul Mil let ve kil le ri Mel da Onur ve
Mah mut Ta nal’�n da des tek ver di �i fo ru ma çok sa -
y� da yurt ta�, park fo rum la r� ma hal le da ya n�� ma la -
r�y la, oda tem sil ci le ri ka t�l d�. Ko ru nun için de bu lu -

nan Ö� ret me ne vi Hu zu re vi sa kin le ri de
fo ru mu bal kon la r�n dan iz le di. 

Va li de ba� Gö nül lü le ri Der ne �i
Ba� ka n� Arif Bel gin, ko ru da de vam
eden ya p� la� ma sü re ci nin ka pa l� ka -
p� lar ar d�n da yü rü tül dü �ü nü be lir -
te rek, “Her han gi bir �ey ya pa cak -
sa n�z ön ce bi zim fik ri mi zi al�n.
Bu ra da be ton la� ma ya da ba� ka bir
�ey is te mi yo ruz” de di.

Fo rum da söz alan di �er ko nu� -
ma c� lar da Va li de ba� Ko ru su’nda
oto park ge ni� let me ne de niy le ba� la t� -
lan ça l�� ma n�n hu ku suz luk ol du �u nu
söy le ye rek, 1.de re ce S�T ala n� olan ko ru nun
rant ama c�y la be to na kur ban edil me ye ça l� ��l d� -
�� n� be lirt ti ler. Ko ru nun sa vu nul ma s� ve ge le cek ku -
�ak la ra ak ta r� la bil me si nin öne mi nin vur gu lan d� ��
fo rum s� ra s�n da, ko ru nun ka mu ya ait ka la rak, kent
içe ri sin de ka lan bir do �al mi ras ola rak ko ru na bil -
me si için mü ca de le edi le ce �i vur gu lan d�.

� BA R� YER LER KAL DI RIL DI
Fo ru ma Va li de ba� Gö nül lü sü ye le �i gi ye rek

des tek ve ren CHP mil let ve ki li Mah mut Ta nal da

“Hal ka kar �� ya p� lan her ey lem de
kal kan ol ma ya ha z� r�z. Hal ka

ra� men, hal k�n aley hi ne her -
han gi bir i� le mi be le di ye nin
yap ma ma s� la z�m. On la r�n
ba ri yer le ri, bi ber gaz la r� bi -
ze v�z ge lir” �ek lin de ko -
nu� tu. Fo ru mun ar d�n dan
ka la ba l�k, Ö� ret me ne vi bi -
na s� n�n ya n�n da bu lu nan

oto park in �a at� na gi de rek,
�an ti ye ala n� n� çev re le yen ba -

ri yer le ri y�k t�. Va li de ba� Fo ru -
mu, 26 A�us tos Sa l� ak �a m� sa at

19.30’da tek rar top la na cak. Ko ru da -
ki nö bet ise de vam edi yor. 

� �M ZA KAM PAN YA SI SÜ RÜ YOR
Va li de ba� Gö nül lü le ri, bir bö lü mü �l Mil li

E�i tim Mü dür lü �ü’ne ait ko ru da ki ya p� la� ma fa -
ali ye tiy le il gi li ola rak bir de im za kam pan ya s�
ba� lat t�. Stant ta top la nan �s lak im za la r�n sa y� s�
10 bi ne yak la ��r ken, chan ge.org in ter net si te sin -
de ba� la t� lan di ji tal im za kam pan ya s�n da ve ri len
im za la r�n sa y� s� 18 bi ni a� t�. 
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G E  R E K  L İ
KAY MA KAM LIK: 330 60 99
‹L ÇE EMN. MD.: 411 70 05
TOPLUM SA⁄ LIK MRK.: 336 08 28
‹L ÇE M‹L L‹ E⁄‹ T‹M M.: 346 83 68
‹L ÇE NÜ FUS M.: 337 39 93
GENÇ L‹K SPOR  ‹L ÇE M.: 347 32 50
MAL MÜ DÜR LÜ ⁄Ü: 336 05 77
MÜF TÜ LÜK: 336 25 06
AD L‹ YE: 349 79 60-63
TÜ KO DER: 349 85 10
TÜ B‹ DER: 449 26 26
KA DAS TRO MÜD.: 456 32 58
KADIKÖY TAPU MÜD.: 456 32 53-55-57
TAPU ATA�EH�R: 456 32 46-47
SSK Böl ge Müd.: (0216) 565 40 30
PTT Mü dür lü �ü: (0216) 337 44 10
Hay dar pa �a Gar: 348 80 29
‹DO: 0212 444 44 36

KA DI KÖY BE LE Dİ YE Sİ
San tral: 542 50 00
(Me sa i sa at le ri d› �›n da): 542 50 52
Ça�r› Merkezi: 444 55 22
Ev len dir me Da ire si: 542 50 02
‹mar Mü dür lü �ü: 542 50 71
Te miz lik ‹�. Müd.: 542 50 75               
Za b› ta Mü dür lü �ü: 542 50 79
Alo En gel li Tak si: 444 00 81
Be le di ye Kokteyl Salonu: 345 42 62
Cad de bos tan Kül tür Mr k. (CKM): 

467 36 00-01-02
CKM Gi �e: 467 25 68
19 Ma y›s Kül tür Mer ke zi: 362 11 05-09
Ba r›� Man ço Kül tür Mer ke zi: 418 95 49
Çocuk Sanat Mr k.: 567 84 01  
Ha lis Kurt ça Kl tr. Mr k.:     357 28 36 - 37
Sü rey ya Ope ra s›: 346 15 31 - 32 - 33
Kozyata�ı Kültür Merkezi (KKM)  :

658 00 14
Kozyata�ı Kültür Merkezi KKM Gi�e : 

658 00 15

ACİL
‹t fa i ye: 347 32 28
Em ni yet Müd.: 411 08 19
Po lis ‹m dat: 155
H› z›r Acil: 112
Yan g›n ih bar: 110-347 32 28
Elek trik ar› za: 186
Gaz ar› za: 187
‹S K‹ Ka d› köy: 345 03 04
Su ar› za: 85
Alo Za b› ta: 153
Bi lin me yen No: 11811
Ma li ye: 189
Te le fon ar› za: 121

HAS TA NE LER
DR. Rana Be�e P lk. : 348 40 27
Ka dıköy Be le di ye si Çocuk
Di� Sa�l›k Poliklini�i: 565 35 67
Ka d. Bld. Çocuk Sa�l›k Plk. : 565 30 88     
H.Nu mu ne Has. : 345 46 80
S. Er sek Has. : 542 44 44
SSK.Eren köy Ruh ve Si nir 
Has ta l›k la r› Has.: 360 91 63
SSK Göz te pe Has.: 566 40 00
Zey nep Ka mil H. : 391 06 80
F.S. Meh met A. Has ta ne si: 578 30 00
Eren köy Fi zik Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi: 368 01 68
Özel Fe ri han La çin H.: 449 20 81
Flo ren ce Nigh tin ga le H.: 450 03 03
�a fak Has ta ne si: 565 44 44
Echomar Göztepe H.: 565 40 65

AİLE SAĞLIK MERKEZİ
Tüccarba�ı A.S.M.: 369 63 16
Toplum Sa� l›k Merkezi: 414 64 72
Mer kez A.S.M.: 349 26 83
Göz te pe A.S.M.: 567 53 62
Ac› ba dem A.S.M.: 327 37 70
Bos tan c› A.S.M.: 380 00 30
Su adi ye A.S.M.: 360 01 96
Sah ra y› ce dit A.S.M.: 385 50 52
Eren köy A.S.M.: 411 60 01
Mer di ven köy A.S.M.: 369 85 78
Ha san pa �a A.S.M.: 340 04 64
Koz ya ta �› A.S.M.: 384 54 47
Fi kir te pe A.S.M.: 346 42 85
H.Mus ta fa Tar man A.S.M.: 550 06 07
Mo da A.S.M.: 414 15 16
Ve rem Sa va� Dis pan se ri: 336 02 29
Ana Ço cuk Sa� l› �› Mrk.: 336 06 39
Fe ner bah çe A.S.M.: 414 82 02
Ka d› köy K› z› lay: 414 74 48

MUHTARLIKLAR
Ac› ba dem: 428 59 59
Bos tan c›: 373 00 36  
Cad de bos tan: 350 13 09
Ca fe ra �a: 345 96 18
Dum lu p› nar: 565 45 58
E�i tim: 348 24 35
Eren köy: 358 13 04
Fe ner bah çe: 346 76 68
Fe ner yo lu: 345 64 01
Fi kir te pe: 349 19 34
Göz te pe: 355 11 92
Ha san pa �a: 337 69 06 
Ko �u yo lu: 325 78 78
Koz ya ta �›: 362 48 05
Mer di ven köy: 358 65 02
19 Ma y›s: 386 86 08
Os ma na �a: 338 25 17
Ra sim pa �a: 345 60 73
Sah ra y› ce did: 385 51 00
Su adi ye: 416 42 13
Züh tü pa �a: 330 41 81

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖ NÜL LÜ MER KEZLERİ

Gönüllü E�itim Dan. Mrk. 346 57 57
Göztepe Gön. Evi: 346 87 87
Hasanpa�a Gön. Evi: 326 12 80
Rasimpa�a Gön. Evi: 414 67 15
Fikirtepe Gön. Evi: 551 04 07
Kriton Curi Parkı Gön.Evi: 416 41 34
Merdivenköy Gön.Evi: 478 37 12
Moda Gön. Evi: 346 85 18
Suadiye Gön. Evi: 445 60 59
Caddebostan Gön. Evi: 357 58 69
Feneryolu Gön. Evi: 567 45 32
Acıbadem Gön. Evi: 325 78 38
Bostancı Gön. Evi: 361 30 88
Sahrayıcedid Gön. Evi: 411 85 42
Fenerbahçe Gön. Evi: 414 12 11
Erenköy Gön. Evi: 302 71 83
Ko�uyolu Gön. Evi: 340 70 33
Osmana�a Gön.Evi: 450 69 90 
Ko�uyolu Mah.Evi Gön.: 326 43 61
Müzik Gönüllüleri: 346 57 57
Tiyatro Gönüllüleri: 346 57 57
Zühtüpa�a Gönüllü Evi: 346 57 57

KA DI KÖY KÜ TÜP HA NE LE Rİ
Kad. Bld. Muh tar Öz ka ya Ktp.:  

0216 368 54 82
Kad. Bld. Aziz Ber ker ‹l çe Halk Ktp.:

0216 337 95 25
Kad. Bld. Halk ve Ço cuk Kü tüp ha ne si:

0216 348 91 41 - 42
Kad. Bld. Fikirtepe ESDEM Kütüphanesi:

0216 545 97 60 
Kad. Bld. CKM Sa nat Kü tüp ha ne si: 

0216 467 36 00 -1137
Fah ret tin Ke rim Gö kay Vak f› Ktp.:

0216 337 95 25

Yerel yönetimin “Üsküdar’ın Hyde Park’ı olacak” diyerek betonlaştırmaya başladığı
Validebağ Korusu, çevre halkı ve kent savunucularının koruması altına alındı. Bir
haftadır süren direnişte otopark için döşenen demirler kaldırıldı, bariyerler yıkıldı. 

Validibağ Korusu’na
HALK KORUMASI!

SORUMLULU�U Üsküdar Belediyesi’nde
olsa da Valideba� Korusu, Kad�köy’ünde
bir k�sm�n� kaps�yor. Kad�köy’ün Ko�uyolu

mahallesiyle, Üsküdar’�n Altunizade ve
Barbaros mahallelerinin kesi�ti�i noktada
bulunan Valideba� Korusu, 354 dönümlük

bir alana yay�lm�� do�al bir ye�il alan.
Hatta bu bölgenin tek do�al alan�.

Korunun içinde iki tarihi bina bulunuyor.
Sultan Abdülaziz’in 1853 y�l�nda

k�zkarde�lerinden Adile Sultan için
yapt�rd��� Adile Sultan Kasr� ve Av Kö�kü.
“Hababam S�n�f�”n�n da çekildi�i yer olan

Adile Sultan Kasr� günümüzde
ö�retmenevi olarak kullan�l�yor. Koruda
görülen a�açlar aras�nda atlas sediri,

himalaya sediri, k�z�lçam, f�st�k çam�, sahil
çam� ve defneler büyük gruplar hâlinde

bulunuyor. Adile Sultan Kasr�’�n
çevresinde pavlonya, karaa�aç, defne ve
sapl� me�eler görülüyor. Korunun geneline

ise meyve a�açlar� egemen. Meyve
a�açlar�n�n ço�unlu�unu a��l� armut

a�açlar� olu�turmakla birlikte, ak ve mor
dutlar ile ayvalara da küçük gruplar

hâlinde rastlan�yor.

BÖLGENİN TEK
DOĞAL ALANI

SEÇ�MLER öncesi “Valideba� Üsküdar’�n
Hyde Park’� olacak” vaadini sunan

Üsküdar Belediye Ba�kan� Hilmi Türkmen,
“bu bizim ç�lg�n projemiz” demi�ti. 

220 dönümü Milli E�itim Bakanl���’na, 50
dönümü de Marmara Üniversitesine

tahsisli ve 1996 y�l�nda 1. Derece S�T alan�
ilan edilen Üsküdar Valideba� Korusu’nun

mezbelelik ve kaderine terk edilmi�lik
ya�ad���n� ve geceleyin tinerci yata��

oldu�unu iddia eden Hilmi Türkmen, “belli
bir marjinal grubun tüm engellemelerine

kar��n” Büyük�ehir Belediyesi’nin
deste�iyle bu projeyi hayata

geçireceklerini söylemi�ti. 
Projeye göre, Valideba� Korusu’na seyir

teraslar�, aç�k hava tiyatrosu, çocuk
e�lence ve oyun alanlar�, yürüyü� yollar�,
hidrolik koruma alanlar�, gözlem kulesi,

dinlenme alanlar�, ko�u ve bisiklet yollar�
ile gölet yap�lmas� planlan�yor. 

ÇILGIN PROJE
NE GETİRİYOR?

Foto�raflar: Sema KORKMAZ Otopark için dö�enen demirler ve
bariyerler halk tarafından söküldü.

CAFERA�A Mahallesi’nde Eski Moda Sabit
Pazar� olarak bilinen Vak�flar Genel
Müdürlü�ü’ne ait araziye �stanbul Büyük�ehir
Belediyesi taraf�ndan verilen otopark ruhsat�,
halk�n direni�i ve Kad�köy Belediyesi’nin
yapt��� ba�vuru üzerine iptal edildi. 
Moda’daki son ye�il alanlardan biri olan ve
“Afet Toplanma Alan�” olarak belirlenen ye�il
alanda 31 Temmuz günü otopark yap�m� için
çal��ma ba�lat�lmak istenmi�ti. �stanbul
Büyük�ehir Belediyesi’nin verdi�i ruhsata
dayanarak yap�lan çal��ma, mahalle
sakinlerinin tepkisi üzerine Kad�köy Belediyesi

Zab�ta Müdürlü�ü ekipleri taraf�ndan geçici
olarak durdurulmu�tu. 
Modal�lar�n çad�r nöbeti ba�latt��� afet
toplanma alan�na ili�kin harekete geçen
Kad�köy Belediyesi 4 A�ustos’ta �BB’ye ruhsat
iptali ba�vurusunda bulundu. Kad�köy
Belediyesi’nin talebini de�erlendiren �BB
otopark alan� için verdi�i ruhsat� iptal etti.

� NÖBET VE KAMPANYA SÜRÜYOR
Cafera�a Dayan��mas� ve Moda sakinleri,
karar yaz�l� olarak ellerine ula�ana kadar
direni�e ve nöbete devam karar� ald�. Herhangi
bir müdahaleyi engellemek için gece çad�rlarda kalan mahalleli gündüzleri de çe�itli

etkinlikler ve forumlar düzenliyor. Bostan�
geni�letme çal��mas� da sürüyor.
Moda Gezi Bostan�’n�n ye�il alan olarak
kalmas� için ba�lat�lan imza kampanyas� da
devam ediyor. �BB’ye yönelik toplanan
imzalar�n say�s� 7 bine ula�t�.  
� MODALI YE��L ALAN �ST�YOR
�stanbul Büyük�ehir
Belediyesi’nin otopark
ruhsat�n� iptal etmesini çok
önemli bir kazan�m olarak
de�erlendiren Modal�lar
yine de tedirgin. Yasalara
ra�men bir gecede
a�açlar�n kesilmesinden
korkan mahalleli, bostanla
ilgili durum netle�inceye
kadar oradan ayr�lmamakta
kararl�. Vak�flar Genel
Müdürlü�ü ile yapt��� kira
sözle�mesi y�lsonunda sona eren

kirac�, kendisine ba�ka bir otopark alan�
gösterilmesini isterken, mahalleli park yeri
s�k�nt�s�na ra�men, bölgenin ye�il alan olarak
korunmas�n� istiyor. Bir Modal� “Arac�m� park
etmek için her gün be� tur at�yorum ama yine
de buras�n�n bostan olarak kalmas�n�

istiyorum” diyor;  ömrünün 50
y�l�n� Moda’da geçirmi� bir

ba�ka ki�i, “topra�a
bast���m�z tek yer

buras�, b�rakmay�z”
diyerek kararl�l���n�
gösteriyor.
S�k s�k bostan�
ziyaret eden Aykurt
Nuho�lu ise,
“Moda’da

ya�ayanlar ne isterse
o olacak. Gerekirse bu

alan� Kad�köy Belediyesi
olarak biz kiralar, halk�n

kullan�m�na açar�z” diyor. 

Moda Halkı bostanları için verdikleri mücadelenin organik ürünlerini topluyor.

Moda Bostanı’nda
DİRENİŞ KAZANDI!
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Ka d�n la ra özel tek fo to� raf ya r�� ma s� olan ‘Ka d�n
Gö züy le Ha yat tan Ka re ler’14 ser gi si, fo to� raf -
se ver ler le bu lu �u yor. Ana do lu Ha yat Emek li -

lik’in bu y�l 8.’si ni dü zen le di �i, 967 ya r�� ma c� n�n
4.449 fo to� raf la ka t�l d� �� ya r�� ma da de re ce ye gi ren ve
ser gi len me ye de �er bu lu nan 44 ese rin yer al d� �� ser gi,
�s tan bul Sa bi ha Gök çen Ulus la ra ra s� Ha va li ma n�’nda
aç�l d�. Ser gi 15 A�us tos-1 Ey lül ta rih le rin de iç hat lar,
1 Ey lül-15 Ey lül ta rih le rin de ise d�� hat lar ter mi na lin -
de ol mak üze re 1 ay bo yun ca gö rü le bi le cek.

�lk kez dü zen len di �i 2007 y� l�n dan bu ya na 8 bi ni
a� k�n ka d� n�n, 36 bi ni a� k�n fo to� raf la ka t�l d� �� ‘Ka d�n
Gö züy le Ha yat tan Ka re ler Fo to� raf Ya r�� ma s�’ Tür ki -
ye’nin en çok il gi gö ren fo to� raf ya r�� ma la r�n dan bi ri
ha li ne gel di. Bin ler ce ka d� n� fo to� raf et ra f�n da bu lu� tu -
ran Ka d�n Gö züy le Ha yat tan Ka re ler, ka d�n la r�n sos -
yal, kül tü rel ve top lum sal ge li �i mi ne kat k� da bu lun ma -
y� he def ler ken, ka d�n la ra ken di le ri ni ve ha ya ta ba k�� la -
r� n� öz gür ce ifa de ede bi le cek le ri bir plat form su nu yor.

Mo da Cad de si’nde ki al ter na tif
me kâ n�n da iki se zon dur
oyun lar sah ne le yen Alt Kat

Sa nat, Ekim ay�n da ba� la ya ca �� ye ni
se zon ön ce si, fark l� bir per for mans
gös te ri siy le iz le yi ci kar �� s� na ç� k� yor. 

Geç ti �i miz se zon “Su Çat la �� n�
Bu lur” isim li oyun la r�y la Hrant Dink
ci na ye ti ni ele alan grup, ye ni oyun la r�
“Nar-� Be la”da Ker be la’dan gü nü mü -
ze Ale vi kat li am la r� n� an la t� yor. Kat li -
am lar zin ci ri can l� mü zik e� li �in de be -
den per for man s�y la an la t� l� yor. Yö net -
men li �i ni Nev zat Süs’ün yap t� �� oyu -
nun mü zik yö net men li �i ise Er dal Gü -
ney’e ait. Nar-� Be la’n�n ilk gös te ri mi
23 A�us tos Cu mar te si sa at  21.00’de
Nâ z�m Hik met Kül tür Mer ke zi’nin
bah çe sin de ger çek le �e cek. 
� HAM LET’TEN DÖ NÜ �ÜM’E

Alt Kat Sa nat Ti yat ro su, ye ni se -
zo nu pek çok ti yat ro gru bu gi bi
Ekim’de aça cak. 

Geç ti �i miz se zon se yir ci sin den
bü yük il gi gö ren W.Sha kes pe are’in

ölüm süz ese ri Ham let’i sah ne ye ta ��r -
ken yö net men kol tu �un da Ne il Fleck -
man var d�.  Ham let bu se zon 5 Ekim
ta ri hi iti ba riy le her Pa zar sa at 17.00’de
yi ne Alt kat Sa nat’ta sah ne len me ye de -
vam ede cek. Yi ne ABD’li yö net men

Ne il Fleck man re ji siy le bu se fer ba� ka
bir ölüm süz ya p�t da sah ne ye ta �� n� -
yor. Franz Kaf ka’nin Dö nü �üm’ü. Ste -
ven Ber koff’un bir uyar la ma s� olan
Dö nü �üm, Tür ki ye’de de ilk kez sah -
ne len me ye ba� la ya cak. 

● Si nem TE ZER

Ka d� köy lü ler, 17 A�us tos 1999
dep re mi nin 15. y� l�n da Ka d� -
köy’de ey lem yap t�.

Ca fe ra �a Ma hal le Da ya n�� ma s� ve
Ka d� köy Kent Da ya n�� ma s� ta ra f�n dan,
16 A�us tos Cu mar te si gü nü Bo �a’dan
Mo da Ge zi Bos ta n�’na (es ki sa bit pa zar)
yü rün dü.  500 bin nü fus lu Ka d� köy'de
90 bin ça d�r l�k top lan ma ala n� ol du �u na
dik kat çe ken pan kart aç�l d� �� ey lem de,
‘’Dep rem de ne re ye s� �� na ca ��z?’’ di ye
so rul du. 

Mo da’n�n Afet Top lan ma ala n� olan
es ki sa bit pa zar da so ne eren yü rü yü �ün
ar d�n dan et kin lik ler ya p�l d�. Res sam
Han dan Kay nak göz, ço cuk lar la bir lik te
re sim atöl ye si ger çek le� tir di. Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Ay kurt Nu ho� lu'nun
da ka t�l d� �� atöl ye de ço cuk lar du var la r�
ren ga renk re sim ler le do nat t� lar. Ma hal -
le li le rin de ge ni� ka t� l� m�y la sü ren et kin -

lik ler,  17 A�us tos dep re mi nin ya �an d� -
�� sa at olan 03.05'e ka dar de vam et ti. 
� FO RUM LAR PA NEL DÜ ZEN LE D�

Ka d� köy’de dep rem le il gi li bir ba� -
ka et kin lik de Ac� ba dem’dey di.
TMMOB Je ofi zik Mü hen dis le ri Oda s�,
Ac� ba dem Halk Da ya n�� ma s�, Va li de -
ba� Gö nül lü le ri, Ka d� köy Kent Da ya -
n�� ma s� ve Ko �u yo lu Ya �am Par k� Fo -
ru mu, 17 A�us tos Mar ma ra dep re mi nin
15. Y�l dö nü mün de bir pa nel dü zen le di.
Ac� ba dem Par k�’nda ya p� lan pa nel de
dep rem de ya �a m� n� yi ti ren ler için say g�
du ru �un da bu lu nul du. 

Pa nel de ilk ola rak söz alan Prof. Dr.
U�ur Kay nak, dep re min ne ol du �u nu ve
na s�l mey da na gel di �i ni an lat t�. Mar ma -
ra dep re min de 17 bin gö çü �ün mey da na
gel di �i ni, 17 bin in sa n�n da ya �a m� n� yi -
tir di �i ni ha t�r la tan Kay nak, 17 A�us tos
dep re mi ni ya �a yan la r�n ge le cek te de Or -
ta Mar ma ra’da ola s� bir dep re mi ya �a ya -
bi le ce �i ne dik kat çek ti. 

� ‘TO K� EV LE R� YI KIL DI’
Kay nak’�n ar d�n dan söz alan Je -

ofi zik Mü hen di si  Er dal �a han da,
ola s� bir dep rem de al�n ma yan ted bir
ve de ne tim siz lik le re dik kat çek ti. 

�a han, “Dep rem s� ra s�n da bi zim
top la na ca �� m�z alan lar park la r� m�z -
d�r. An cak, dep rem ol du �un da ka la -
cak bir par k� m�z bi le yok” de di.

Tür ki ye’de in �a a edi len ya p� lar -
da “ya p�-de ne tim” sis te mi uy gu la -
ma s� n�n ek sik li �i ne de �i nen Er dal
�a han, “Ya p� lar de ne tim siz bir �e -
kil de ya p� l� yor. Oy sa oda lar ön ce -
den hep si ni de net le ye bi li yor du. Bu -
gün bak t� �� m�z da TO K�’nin imar
yet ki si var. TO K� is te di �i yer de bi -
na ya pa bi li yor. Bu ra lar dan da bü -
yük rant sa� l� yor, ev siz in san la ra
ko nut ya pa cak bir me ka niz ma ol -
mak tan ç�k t�. Geç ti �i miz se ne ler de
TO K�’nin yap t� �� çok sa y� da ev y� -
k�l d�.” de di.
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Kadıköylü tiyatro grubu Alt Kat Sanat, Alevi katliamlarını
anlattığı yeni oyunu “Nar-ı Bela”yı izleyiciyle buluşturuyor.

KADINLAR HAYATI
fotoğrafla yorumladı

Kerbela’dan günümüze
NAR-I BELA

Kadıköylüler 17 Ağustos anmasında sordu;
DEPREMDE NEREYE SIĞINACAĞIZ?
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Öm rü nün bü yük bö lü mü nü Ka d� köy’de
ge çi ren, so kak la r�n da so luk alan, Bay-
 lan’da, Ko ço’da, �im di ad� bi le an�l ma -

yan Va gon’da dost la r�y la bu lu �an, sü rek li
“dar g�n” ol du �u dos tu Ce mal Sü re ya gi bi ya �a -
d� �� so ka �a is mi ve ri len �a ir Fa z�l Hüs nü Da� -
lar ca, 26 A�us tos’ta 100 ya �� nda.

Y�l lar ca onun la bir lik te ça l�� m��, yap t�k la -
r� na, söy le dik le ri ne, yaz d�k la r� na ta n�k l�k et mi�,
en önem li bel ge le ri biz zat gör mü� ya zar Er tan
M� s�r l�’n�n ha z�r la d� �� ‘Fa z�l Hüs nü Da� lar ca
Gün lü �ü’,  oza n�n 100. ya ��n da okur la r� na bir
ar ma �an ni te li �in de.  M� s�r l� bu gün lük le hem
ken di ta n�k l�k la r� n�, Da� lar ca ile ge çen gün le -
ri nin kay d� n�, hem de Da� lar ca’n�n yap t�k la r� -
n� an la t� yor. �lk de fa ya y�m la nan, bi lin me yen
mek tup lar, fo to� raf lar ve an� lar
ise ki ta b�n önem li ha zi ne le ri.
Enis Ba tur’un Da� lar ca’ya gön-
 der di �i, Da� lar ca’n�n Do �an H�-
z lan’a yaz d� �� mek tup la r�
bun lar dan bir ka ç�… Bu iki isim
d� ��n da kim ler yok ki, Aziz Ne -
sin, Ta lat Sa it Hal man, �a kir Ec -
za c� ba ��, �n ci Ase na, Tah sin
Sa raç…

Er tan M� s�r l�, Da� lar ca’y� ve
gün lük le ri Ka dir �n ce su’ya an lat t�. 
� Da� lar ca ile na s�l ta n�� t� n�z?

Da� lar ca’yla ‘Ço cuk ve Al lah’
sa ye sin de ta n�� t�m. 1973 -74 ö� re -
tim ve e�i tim y� l�n da ya ni bun dan
tam 40 y�l ön cey di. �s tan bul Be le di -
ye Kon ser va tu ar� ha z�r l�k s� n� f� n�
geç mi� 1.s� n�f ta oku yor dum. Klâ sik
Türk Mü zi �i ve Nâ za ri yat Bö lü mün -
de Dr. Nev zat At l��’�n ta le be siy dim.
70’li y�l la r�n si ya si çal kan t� s� be ni de
gir da b� na çek mi� ti bir an da. Bir ge ce
ön ce De de Efen di’den a�k �ar k� la r� te -
ren nüm eden bu ço cuk bir gün son ra Üs kü -
dar’da bir du va ra ‘DGM’ye Ha y�r!’ ya za rak
‘du var ya za r�’ ol ma ya ka rar ver mi� ti. Ta ri hi Sa -
la cak Çay Bah çe si’nin gi ri �i ne ba kan ‘Kar ��
Du var’d� bu du var. 

Bi li yor su nuz 1969’da Ak sa ray’da iki ar ka -
da ��y la Ki tap Ki ta be vi’ni kur mu� tu Da� lar ca.
Bu ki ta be vi nin ca m� na as t� �� ‘on be� gün lük’
Kar �� Du var Der gi si’nde yer alan �i ir le ri, der gi -
ler de ya y�m la nan ve ki tap la �an �i ir le ri ka dar ge -
ni� il gi uyan d�r m�� t�. Ki ta be vi ni da ha son ra
�eh za de ba ��’na ta �� d� ve 1974’de ka pat t�. Bu nu
ni çin an la t� yo rum, �un dan: Fa z�l Bey de Ak sa -
ray’da Ata türk Bul va r� üze rin de ki ‘Ki tap’ ad l�
be ti ke vi ni aç t�k tan bir sü re son ra ken di ni bir ye -
re ka pa t�l m�� his se di yor ve bun dan kur tul mak
için bir ‘ey lem’ yo lu ar� yor. Ca m�n üze ri ne, in -
san bo yun dan bü yük kar ton la ra, gü nün ko nu la -
r� na ili� kin, top lu ma aç�k, her kes çe an la ��l ma s�

ko lay �i ir ler ya z�p as ma y� dü �ü nü yor. Bu nun
için �ab lon harf ler al d� r�p, bun lar la ya z� ya za -
cak genç ler bu lu yor. On be� gün de bir, yaz d� ��
�ii ri kar to na ge çir tip du va ra as� yor. Bun la ra bir
de ge nel ad bul mu�: Kar ��. Bu ad�n al t� na da
“du var der gi si” ya z� l� yor mu�. 

� �LK “KAR �I GA ZE TE S�” 
� Okur dan il gi gör mü� mü bu yön tem le? 

Um du �un dan da ha çok il gi gö rü yor hem
de. Bir gün ya� l� bir adam ge li yor Fa z�l Be yin
an lat t� �� na gö re: “Ben ta Ka d� köy’den ge li yo -
rum”  di yor. “Der gi de ki �ii rin üç gün ön ce de -
�i� me si ge re ki yor du, iki kez da ha gel dim, hâ lâ
de �i� me mi�”. Fa z�l Bey ken di si ni otur tup, çay
�s mar l� yor bu be ye fen di ye: “Bu nu ya zan ar ka -

da �� m�z has ta ol du
ge le me di. Bu yüz-
 den ge cik ti. Si ze ç� -
ka cak sa y� n�n
�i iri ni ve re yim” di -
yor, adam ca ��z
çok se vi ni yor ama
an lat t� �� na gö re
Da� lar ca da ha
çok se vi ni yor. Bir
de kö tü an�: Bir
sa y� s�n da “Ho -
roz” ba� l�k l� �ii ri
yer al� yor. �kin ci
ya da üçün cü
gün, sav c� l�k tan
ge len si vil po -
lis ler Fa z�l Be -
ye top la ma
ka ra r� n� gös te -
ri yor lar, der gi -
yi du var dan
sö küp, mü hür -
le yip al� yor lar

“ba� ka nüs ha s� var m�?” di ye sor ma y� da ih -
mal et me den. On lar gi der git mez Fa z�l Bey,
“Ho roz” ye ri ne “Sav c�’ya” ad l� �i iri ni as� yor.
‘Kar �� Du var’ der gi si ne…
� Siz ‘du var ya z� la ma s�’ ya par ken na s�l kar -
�� la� t� n�z Da� lar ca ile? 

�� te  ‘du var ya zar l� ��’n� ifâ et ti �im ge ce ler -
den bi rin de eve dö ner ken Se def Apart ma n�’n�n
gi ri �in de ki pos ta ku tu la r�n dan ye re dü� mü� bir
elek trik fa tu ra s� ili� ti gö zü me. Üze rin de ‘Sa ha -
vet Da� lar ca’ ya z� yor du. Er te si gün Sa ha vet
Ha n� m�n ka p� s� n� ça la rak elek trik fa tu ra s� n�
uzat t�m ken di si ne. Kol tu kal t�m da da ba bam Zi -
ya M� s�r l�’n�n kü tüp ha ne sin den al d� ��m ‘Ço cuk
ve Al lah’ var d�. �lk, Da� lar ca an� la r�m böy le ce
olu� ma ya ba� la d�. Fa z�l Bey le Sa ha vet Ha n�m
bo �an mak üze re mah ke me ye ba� vur mu� lar d�.
Bu kar �� la� ma dan on y�l son ra da ya ni 1984’de
Ka d� köy’de Da� lar ca’yla ta n�� t�m. Sev gi li �a ir
dos tum En gin Tur gut be ni ta n�� t�r d� ��n da çok

he ye can lan d� �� m� ha t�r l� yo rum. Ay n� he ye can
30 y�l d�r sü rü yor.
� “VA GON BU LU� MA NOK TA SIY DI” 

� Soh bet le ri niz için han gi me kân la r� ter cih
eder di niz?

Fa z�l Bey le Üs kü dar Çi çek çi’de Sup hi Bey
Cad de sin de ki Ulue ren Apart ma n� 3 no lu da ire -
sin de ba� la yan soh be ti miz; ora ya ilk ta ��n d� ��
y�l lar da ve bi zim de ta n�� ma m� za denk ge len
gün ler de evi ne ya k�n olan Çi men Çay Bah çe -
si’nde sü rer di. Ki bu çay bah çe si nin gi ri �in de -
ki ta ri hi ah �ap bi na 70’li y�l la r�n ba� la r�n da
Çi çek çi Kül tür Ta n�t ma Der ne �i (ÇKTD) ola -
rak, dö ne min si ya si ha re ket le ri ne ev sa hip li �i
yap m�� ve u� rak ye ri ol mu� tu. Bu ra dan ha re -
ket le Ka d� köy’de ki Va gon K� ra at ha ne si uzun
za man Fa z�l Be yin gü nü nü ge çir di �i bir bu lu� -
ma ve gö rü� me me kâ n� ol mu� tur ki ‘Da� lar ca
Gün lü �ü’nün bir bö lü mü de bu ra da ge çen olay-
 la r� kap sar. Ad�n dan da an la �� la ca �� gi bi bir va -
gon gi bi uzun ve iki ka p� l� bir k� ra at ha ney di. Bir
ka p� s� Ka d� köy Pos ta ne si’nin ar ka so ka �� na
aç� l�r d�. Ce mâl Abi (Sü re ya); Da� lar ca’yla dar -
g�n ol duk la r� gün ler de bu ar ka ka p� n�n he men
gi ri �in de ki ma sa da otu rur du. 
� Kim ler ge lir di bu kah be ye? Na s�l bir or tam
olur du? 

Kah ve ye s�k l�k la ta k� lan Sa ba hat tin Kud ret
Ak sal, Er cü ment Uça r�, Al pay Ka ba ca l�, �l ha mi
Be kir, Nu rul lah Can, Ma hir Ün lü, Ah met Soy -
sal, Din çer Ka ya, Eray Can berk, Tur gay Kan-
 türk, En ver Er can, En gin Tur gut, Os man Ser hat,
Ne ca ti To su ner, Ha san Akar su ve �im di an�m sa -
ya ma d� ��m ya zar lar ge lir, bi lar do, tav la gü rül -
tü le ri ara s�n da ede bi tar t�� ma lar ya p� l�r d�. Ya z�k
ki Va gon K� ra at ha ne si de ta rih ol du. He men ya -
n�n da da Pa no ra ma Kah ve si var d� ki Da� lar ca
kah ve de ise, (ya ni Va gon’da) Sa ba hat tin Kud ret
Ak sal Pa no ra ma’ya gi der di. Bi ti �ik du var l� iki
kah ve de bir bir le ri ne s�rt la r� n� dön mü�, bi ri Do -
�u’ya di �e ri Ba t�’ya do� ru ba kar ken ha t�r l� yo -
rum bu iki �ai ri… ‘Va gon’ ka pan d�k tan son ra
�u an ki evi nin ol du �u Mü hür dar Ba �� Ç�k ma -
z�’nda ki Ha yat Ca fe’de sür dü bu soh bet ler. Bu -
gün kü ad�y la Da� lar ca So ka ��’nda. Bu ara da
‘Ham burg Bi ra ha ne si’nin ol du �u yer de bir kah -

ve aç�l m�� t�, bir sü re de ora ya git mi� ti Da� lar ca.
1991-92 y�l la r�n da özel lik le Cu ma gün le ri Fa z�l
Bey or ta dan kay bo lur du, be ni ‘at la t�r d�’ de yim
ye rin dey se; me �er Bay lan Pas ta ne si’nde, Mo da
Çay Bah çe si’nde ga ze te ci Ya se min Ar pa ile bu-
 lu �ur, soh bet eder ler mi�. bu nu y�l lar son ra Ya -
se min Ha n� m�n ki ta b�n da an lat t�k la r�n dan
ö� ren mi�, ken di sin den din le mi� tim…

� “��� R�N P� SA GO RU’DUR”
� Uzun uzun soh bet et ti �i niz Da� lar ca si zi en
çok han gi özel lik le riy le et ki le di?

Da� lar ca be nim için �ii rin Pi sa go ru’dur de -
mi� tim gün lü �üm de. �i ir-ma te ma tik ili� ki si ne
de �in mi� tir hep söy le �i le ri miz de. Ken di �i iri -
nin te mel esin kay na �� ola -
rak için de ki ‘son suz
ma te ma tik k� m�l da n� ��’ndan
söz aç m�� t�r. Her söz de “gel
be ni yaz” di yen ma te ma tik -
sel bir ya p� ve bir ça� r� bu-
 lun du �u nu be lirt mi� tir s�k s�k.
Be ni et ki le yen özel lik le rin -
den il ki bu dur.

Fa z�l Be ye bir fo to� raf
gös ter mi� tim ‘Ha ya let Ge -
mi’ ad l� der gi den. En gel li bi -
ri ni gös te ri yor du fo to� raf,
bir aya �� ol ma yan bir ada m�
ve al t�n da �öy le bir cüm le var -
d�: “Ek sik olan par ça m� z� bul-
 du �u muz da, ç�p lak l� �� m�z da ki,
du ru �u muz da ki, va ro lu �u muz -
da ki ra hat s�z l�k bi te cek sa n� yo -
ruz. Oy sa, ac� n�n kay na ��, bir tür lü bü tü ne ait
ola ma ma n�n ya rat t� �� ge ri lim de �il mi?” Fa z�l
Bey, fo to� ra fa ve oku du �um cüm le ye bir kez
da ha göz gez dir dik ten son ra an la t� m� ek sik ve
ye ter siz bu la rak, ce bin den ç� kar d� �� ka le miy le,
ken di el ya z� s�y la �öy le ta mam la d�: “Oy sa, ac� -
n�n kay na ��, bir tür lü bü tü ne ait ola ma ma n�n
ya rat t� �� (ge ri lim den öte ler de) de �il mi?” bi çi -
min de yo rum la d�k tan son ra öy le bir söz söy le -
di ki he men fo to� ra f�n ol du �u say fa ya ya z�p
Fa z�l Be ye im za lat t�m der gi nin o say fa s� n� :
“Olay lar bü yük bir ya z� ya ben zer, için de olan
onu oku ya maz.” Evet, ikin ci ola rak ‘göz lem’
gü cü nü ve ‘tah lil’ ye te ne �i ni söy le ye bi li rim be -
ni et ki le yen özel lik le rin den.

Bu gü cü nü gün de lik ko nu� ma ve soh bet le -
rin her ân�n da gö re bi lir, uyum sa ya bi lir di niz.
Kor kunç bir se zi� ve an la y� �� var d�.  

Da� lar ca’y� ba zen Ber nard Shaw’a ben ze -
tir dim. Bir er mi�, bir bil ge, bir dü �ü nür, öz gün
bir ya ra t� c�. Kar �� s�n da ko nu �an ki �i yi dik kat le
din le dik ten son ra ân�n da ce vap ve rir ve ko nu� -
ma n�n ak� �� n� o âna dek bi lin me dik söy len me -
dik bam ba� ka bir mec ra ya ak ta r�r d�. Bu nu na s�l
yap t� �� n� sor du �um da : “Kar ��m da ki ni, ko nu -
�ur ken bü yük bir dik kat le din ler ve da ha o an-
 la t�r ken, ko nu� ma için de ki bü tün - da hi li ve
ha ri ci çe li� ki le ri – bir bir or ta ya ç� ka r� r�m, i�in
s�r r� bu” de mi� ti… Be ni et ki le yen üç özel li �i ni
böy le an la ta bi li rim.
� Da� lar ca ile il gi li il ginç ve bu gü ne ka dar
bi lin me yen le rin de yer al d� �� “Fa z�l Hüs nü
Da� lar ca Gün lü �ü” na s�l bir sü reç ten son ra
ya y�m lan d�?

Do� ru su nu söy le mem ge re kir se çok zor bir
sü reç ti, 6 ya y� ne vi do la� t�m 2009 - 2013 y�l la r�
ara s�n da. Kay nak Ya y�n la r� 7. ya y� ne viy di. Ge -
nel ya y�n yö net me ni Sa d�k Us ta’ya ve bu ya y� -
ne vi ni öne ren es ki dos tum ve Ya zar lar
Sen di ka s� yö ne tim ku ru lun da ki me sai ar ka da -
��m �a ir Ley la �a hin’e te �ek kü rü bir borç bi li -
rim.

“Da� lar ca Gün lü �ü” dos ya m� b� rak t� ��m
di �er ya y� nev le ri nin ki mi, o y�l ki prog ram la r� -
n�n do lu ol du �u nu öne sür dü, ki mi ka pa �� n� bi -
le aç ma m�� t� do� ru dü rüst bir in ce le mek
mak sa d�y la da ol sa.

“Da� lar ca sat m� yor!” di yen de ol du; “Sen

kii im Da� lar ca kim?” di yen de… Da� lar ca’n�n
‘mu zip’ gü lüm se me si te sel li et ti be ni her se fe -
rin de ve gü lüm se dim sa de ce bu ‘edi tör’ ar ka -
da� la r� ma… Da� lar ca’ya ne den bu ka dar de �er
ve rip önem at fet ti �i me �a �� ran ve O’nun ‘Ke -
ma list’ ol du �u nu ha t�r la tan sev gi li sol cu ar ka -
da� la r� ma da hep gü lüm se dim bu ara da…

Son ola rak �u nu da be lirt me li yim ki Da� -
lar ca ile il gi li bel ge ve bil gi ler “Da� lar ca Gün-
 lü �ü”ad l� ki ta b�m da yer alan lar dan iba ret de �il.
Bel ki önü müz de ki y�l lar da Da� lar ca  ‘sat ma ya’
ba� lar da ya y� nev le ri il gi gös te rir se 110. do �um
y� l�n da O’nu çok da ha kap sam l� bir ya da bir kaç
ki tap la se lam la r�z…

� “YA NIT SIZ SO RU LA RA BEL GE LER”
� “So rul ma m�� So ru lar” ki ta b�n en il ginç bö -
lü mü… Bu so ru lar Da� lar ca’ya ne den so -
rul(a)ma d�?

‘Ya �a m� için de Da� lar ca ve Da� lar ca üze -
ri ne ya n�t lan ma m�� so ru de ne me le ri’ as l�n da
ba z� ipuç la r� n� da için de ta �� yan ve O’nu da ha
ya k�n dan ta n� ma m� z� sa� la yan an la t�m lar içe ri -
yor. Fa z�l Bey bir soh be ti miz s� ra s�n da: “Sev gi -
li Er tan, be nim le ça l� �an, ya k� n�m da bu lu nan,
bir �e kil de ba na yar d�m eden her kes ben den bir
�ey is te mi� tir; bu bir fo to� raf, el ya z� s� �i ir, im -
za ol mu� tur ge nel lik le. Sen bun ca y�l d�r ba na
yar d�m c� olu yor sun ama bir gün bi le ben den bir
�ey is te me din, sa na �öy le bir öne rim ola cak; be -
nim le bir rö por taj yap, so ru lar ha z�r la, bun lar
üze rin de za man za man ça l� �a l�m.”de mi� ti. Ki -
ta b�n so nun da yer alan 52 so ru nun or ta ya ç� k� -
�� bu cüm le den ba� la m�� t�r. As l�n da dü �ün cem
ve ka fam dan ge çen 85 so ruy du, çün kü bu nu
söy le di �in de 85 ya ��n day d� ve ben O’nun her
ya �� na bir so ruy la say g� du ru �un da bu lun mak
is te mi� tim o gün ler de. An cak, ara ya gi ren has -
ta l�k lar, Fa z�l Be ye ‘kam yon’ çarp ma s� so nu cu
olu �an ra hat s�z l�k la r�, ta ��n ma te lâ �� vb. gir di
ara ya ve biz bu ça l�� ma y� bir lik te ya pa ma d�k
bir tür lü.

Üs kü dar - Çi çek çi’de ki Ulue ren Apart ma -
n�n dan Ka d� köy’de ki evi ne ta ��n ma dan ön ce ki
y�l lar da, ev de çok da �� n�k bir �e kil de du ran, ru-
 tu bet ten ve y�l lar d�r ora dan ora ya ta ��n mak tan
tah ri ba ta u� ra m�� bir çok ki tap, mek tup, el ya z� -
la r� vb. gi bi bel ge le ri tas nif edip ko ru mak için
ça l�� m�� t�k. Da� lar ca’n�n de yi miy le : ‘M�n t� ka
te miz li �i’ ya par d�k. ‘Ko mu tan’ elin de bas to -
nuy la i�a ret eder ‘�u nu �u ra ya koy, bu nu �u ku-
 tu ya yer le� tir!’ ko mut la r�y la sü rer di bu
ça l�� ma m�z… Ka d� köy’e ta ��n d�k tan son ra ki
gün ler den bi rin de Fa z�l Bey ba na Üs kü dar’da -
ki evin anah tar la r� n� uza ta rak: “Eve git, mut fak-
 ta ki do la b�n al t�n da bir ka sa ra k� var, on la r� al!
Ce mal çok is te di ver me dim” de di. Ce mal de di -
�i de Ce mal Sü re ya!.

�� te bu ya n�t lan ma m�� so ru la r�n ye ri ne ba -
na giz li ce ema net edi len bu bel ge ler dir. ‘Da� -
lar ca Gün lü �ü’nü da ha da an lam l� ve ka l� c�
k� lan ve ha ya t� m�n en ‘kut sal ema net le ri’dir
her bir sa t� r�…

6 22 - 28 A�USTOS 2014 SANATKÜLTÜR

Fazıl Hüsnü Dağlarca, 26 Ağustos’ta 100 yaşına
basıyor. 95 yaşında Kadıköy’deki evinde hayata
veda eden “Türkçe’nin büyük şairi” Dağlarca’yı,
yaşamına uzun yıllar tanıklık etmiş yazar Ertan
Mısırlı, “günlükleriyle” anıyor. Mısırlı,
Dağlarca’yı ve günlükleri Gazete Kadıköy için
Kadir İncesu’ya anlattı. 

�air Ertan Mısırlı, uzun
yıllarına tanıklık etti�i

Fazıl Hüsnü Da�larca’yı
‘günlü�ü’nde anlattı.
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100 YAŞINDA!
TÜRKÇE’NİN ŞAİRİ DAĞLARCA
100 YAŞINDA!
TÜRKÇE’NİN ŞAİRİ DAĞLARCA
100 YAŞINDA!
TÜRKÇE’NİN ŞAİRİ DAĞLARCA
100 YAŞINDA!
TÜRKÇE’NİN ŞAİRİ DAĞLARCA
100 YAŞINDA!

Söyle sevda içinde türkümüzü,

Aç bembeyaz bir yelken

Neden herkes güzel olmaz,

Yaşamak bu kadar güzelken?

İnsan, dallarla, bulutlarla bir,

Ayrı maviliklerden geçmiştir

İnsan nasıl ölebilir,

Yaşamak bu kadar güzelken?    
1951

SÖYLE SEVDA �Ç�NDE TÜRKÜMÜZÜ

Türkiye Yazarlar
Sendikası üyesi
�airler 21 Mart Dünya
�iir Günün’de
Da�larca’yı ziyaret
etmi�ti / 2008.
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● Gök çe UY GUN

Bir za man lar sah ne le rin gül dü ren is mi, ak tü -
el ve po li tik es pri le rin sem pa tik iki li si
Ate� bö cek le ri’nin Yal ç�n’� ar t�k yok…

Ko med yen Yal ç�n Ota� (78) Mar ma ris’te ka -
ra ci �er yet mez li �i ne de niy le te da vi gör dü �ü has-
 ta ne de 15 A�us tos Cu ma gü nü ha ya t� n� kay bet ti.
Mar ma ris Yü ce len Has ta ne si Ba� he ki mi Tol ga
Çak mak ga ze te ci le re yap t� �� aç�k la ma da, sa nat -
ç� n�n ka ra ci �er kan se ri ve ka ra ci �er si ro zu ra hat -
s�z l�k la r� ne de niy le ha ya t� n� kay bet ti �i ni bil dir di.
Çak mak, “Yal ç�n Ota�’�n te da vi si ne �s tan bul’da
ba� lan m�� t�, bu ra da da hem ta ti li ni ge çi ri yor hem
de te da vi olu yor du. Son bir ay d�r ge nel du ru mu
da ha çok bo zul mu� tu. Has ta l�k son ev re ye gel -
mi� ti, eli miz den ge le ni yap t�k” de di.  Çak mak, ka -
ra ci �er si ro zu nun sa de ce al ko le ba� l� bir has ta l�k
ol ma d� �� na da i�a ret et ti. 

� “YAL ÇIN GÜ LE REK G�T T�…”
Ota�’�n e�i si ne ma sa nat ç� s� La le Bel k�s, ka -

ra ci �er kan se ri te� hi si ko nu lan e�i nin te da vi si nin
iki y�l d�r sür dü �ü nü an�m sa ta rak, ‘’Çok üz gü -
nüm…Nur için de yat s�n. Biz onun la iki can dos-
 tuy duk. Bir bi ri mi ze hep des tek ol duk ve gü ven
ver dik. Be ra ber li �i mi zin 41. y�l dö nü mün de na zar
de� di” de di. Ün lü ko med ye nin si ga ra ve al kol gi -
bi kö tü al�� kan l�k la r� n�n ol ma d� �� n� ifa de eden
Bel k�s, ba z� olum suz dü �ün ce ler ve or tam la r�n
has sas ol duk la r� için sa nat ç� la r� da ha faz la et ki le -
di �i ni vur gu la d�. Son ana ka dar ha yat ar ka da �� n�n
ya n�n da ol du �u nu be lir ten Bel k�s, “Son lok ma s� -

na ka dar a� z� na ver dim, dua m� yap t�m. He lal lik
al d�m. Yal ç�n da gü le rek ay r�l d� ara m�z dan” di ye
ko nu� tu. Bel k�s, “Ate� Bö ce �i Er can” la kap l� Er -
can Bos tan c� o� lu ba� ta ol mak üze re sa nat ca mi -
as�n dan çok sa y� da ki �i nin ken di si ni ara ya rak
ba� sa� l� �� di le di �i ni kay det ti.  Yal ç�n Ota�, 20 y�l -
d�r ika met et ti �i ve çok sev di �i Dat ça’da 17 A�us-
 tos gü nü e�i, se ven le ri ve sa nat ca mi as�n dan
ar ka da� la r� n�n ka t�l d� �� tö ren le son yol cu lu �u na
u�ur lan d�. �s ke le Ma hal le si’nde ki Fa tih Ca mi -
si’nde ö� le na ma z� na mü te akip dü zen le nen ce na -

ze tö re ni ne, sa nat ç� n�n 41 y�l l�k e�i La le Bel k�s,
30 y�l sü rey le ay n� sah ne yi pay la� t� �� ar ka da ��
Ate� Bö ce �i Er can (Bos tan c�), U�ur Bö ce �i Yal -
ç�n Öz den, Dat ça Kay ma ka m� Ham di Ün cü, Be -
le di ye Ba� ka n� �e ner Tok can ve ka la ba l�k bir
top lu luk ka t�l d�.

Si ne ma yö net me ni ve ya p�m c� Tür ker �na -
no� lu, ün lü ti yat ro cu Müj dat Ge zen ve Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Ay kurt  Nu ho� lu’nun çe lenk -
le ri nin de yer al d� �� ce na ze tö re ni bo yun ca ta zi -
ye le ri ka bul eden sa nat ç� n�n e�i Bel k�s, “Biz
onun la iki ar ka da� t�k. Her �e yi pay la �� yor duk.
Bü tün sos yal so run la r�, en gü zel sa nat so run la r�
sev gi ve say g� çer çe ve sin de ko nu �ur, tar t� ��r d�k.
Bir lik te li �i miz 41 y�l de vam et ti. Her an� m�z gü -
zel di. Has ta l�k lar ha riç hiç kö tü an� m�z yok. Be -
nim için çok zor. Dat ça’y� çok se vi yor du.
Ken di si bu ra da gö mül me yi ar zu et ti. ‘Dat ça’da
bir yer ala l�m, iki mi zi de ay n� ye re göm sün ler’
de mi� ti” de di.  Sa nat ç� n�n, ‘Ate� Bö cek le ri’ ad�
al t�n da 30 y�l sü rey le ay n� sah ne yi pay la� t� �� sa -
nat ç� ar ka da �� Er can Bos tan c� da Yal ç�n ile 30
y�l hal k� gül dür dük le ri ni be lir te rek, “Hem de iyi
bir �e kil de gül dür dü �ü mü zü zan ne di yo rum.
Ama bu gün Yal ç�n be ni a� la t� yor. 1956 y� l�n da
ba� la yan be ra ber li �i miz 1982 y� l� na ka dar de -
vam et ti. Onun la hem sah ne hem de as ker ar ka -
da �� y�z. �ki miz de An ka ra Or du evi’nde Ate�
Bö cek le ri ola rak as ker lik yap t�k. Yal ç�n, be� y�l -
d�r bu has ta l� ��n et ki sin dey di. Bir yer de Al lah
çek tir me sin di yor dum. Ba na, ‘Al lah ba na se nin
öl dü �ü nü gös ter me sin’ der di. Kar de �im nur lar
için de yat s�n” di ye ko nu� tu.
� “ÖR NEK AL DI �I MIZ B�R �N SAN DI’’

Ce na ze tö re ni ne ka t� lan lar la ya k�n dan il gi le -
nen U�ur Bö ce �i Yal ç�n Öz den, Ate� Bö ce �i Yal -

ç�n’� ken di ne ör nek al d� �� n� be lir te rek, “Yal ç�n
a�a bey, bi zim üs ta d� m�z, ör nek al d� �� m�z bir in-
 san d�. Er can A�a bey ile uzun so luk lu ça l�� t� lar.
Za ten biz de isim ler den an la �� la ca �� üze re, U�ur
Bö cek le ri idik. On la r�n ar ka s�n dan ör nek ala rak
gel dik. Çok üz gü nüz bir üs ta d� m� z� kay bet tik.
Dat ça ar t�k onun me ka n� ola cak. Dün ya n�n en gü -
zel ye rin de ya ta cak. O bi zim için her za man ya �a -
ya cak. O y�l lar ca in san la r� gül dür dü. Ba� ka bir �ey
yap ma d�. Ne yap t�y sa in san la r� gül dür mek için di.
Nur için de yat s�n” de di.
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ATEŞBÖCEĞİ SON KEZ UÇTU…
Kadıköylü komedyen
Ateşböcekleri’nin
Yalçın’ı yaşama veda
etti. Eşi, eski sinema
oyuncusu Lale Belkıs,
‘’Yalçın, aramızdan
gülerek ayrıldı…’’ dedi.
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TÜRK�YE’nin en önemli komedyen-
lerinden biri olan Yalç�n Ota�, 80’li
y�llar�n ba��nda �an Tiyatrosu, Dor-

men Tiyatrosu, Tiyatrokare ile tiyatro
sahnesine ad�m atm��t�. ‘Ate�

Böce�i Yalç�n’ olarak ünlenen Ota�,
‘Ate� Böcekleri’ olarak Ercan

Bostanc�o�lu ile birlikte, 70 ve 80'li
y�llarda Zeki Müren, Bülent Ersoy,
Behiye Aksoy, Gönül Yazar, Ne�e
Karaböcek, Gülden Karaböcek,

Emel Say�n gibi assolistlerle birlikte
çal��m��t�. Tek kanall� televizyon

döneminde Türkiye'nin politik hay-
at�n� sahnelerde esprili bir dille an-

latarak be�eni toplayan “Ate�
Böce�i” ikilisi, 30 y�l ayn� sahneyi

payla�m��t�. 

ATEŞBÖCEKLERİ 30 YIL
AYNI SAHNEYİ PAYLAŞTI

LA LE Bel k�s ve Yal ç�n Ota� çif ti, bun dan 3
se ne ön ce, bir k�� gü nü Mo da’da ki s� ca c�k ev le -
ri nin ka p� la r� n� Ga ze te Ka d� köy’e aç m�� t�. O rö-
 por taj dan ba z� bö lüm le ri Ota�’�n an� s� na bir kez
da ha ya y�n l� yo ruz;
� Yal ç�n bey, si zi so ya d� n�z la ta n� yan var m�
aca ba me rak edi yo rum. Çün kü siz halk için
Ate� bö ce �i Yal ç�n’s� n�z ha la...

�im di ta n� yor lar ar t�k. 1980’de Er can’la ay -
r�l d�k tan son ra so ya d�m la da ta n� yan ol ma ya ba� -
la d�.   Ama da ha çok Ate� bö ce �i Yal ç�n Ota�
di ye bi li ni yo rum. 
� Ate� bö ce �i is mi ni na s�l bul mu� tu nuz?

O za man lar da biz den ev vel Ah met Fa ik �e -
ner ve En gin Bo zok iki li sin den olu �an Bal Ar� -
la r� di ye bir grup var d�. Ama bi raz kap ris le ri
ol mu� ga li ba. Fah ret tin As lan da Ze ki Mü ren’e
bi zi öner mi�. Böy le ce sah ne ma ce ra m�z ba� la d�.
Biz de Bal Ar� la r�’na kar �� Ate� bö cek le ri di ye
isim bul duk. Ze ki Mü ren, Aj da Pek kan ve biz.
Bu üç lüy le “Sa nat Mil li Ta k� m�” ola rak Mak sim
ga zi no la r�n da ve di �er ga zi no lar da, bü yük lo kal -
le rin ga la la r�n da, aç� l�� ge ce le rin de sah ne al d�k. 
� Si ya si es pri ler ya p� yor du nuz. Ba �� n�z der de
gir di mi hiç?

Tür ki ye’nin po li tik ha ya t� n� sah ne ler de an-
 la t�r d�k. Es pri le ri miz yü zün den ba zen dost ba -
zen dü� man ka zan d�k. Art ni ye ti miz yok tu.
Me se la De mi rel’i ilk ben tak lit et tim. Ara m�z
çok iyiy di, hiç so run ol ma d�. Ad nan Men de res’e
de biz zat gös te ri yap t�k. Bi li yor su nuz onun dö -
ne min de çok is tim lak ya p�l m�� t�. Oyu nu muz da,

Er can be bek ro lün de. Bir tür lü uyu mu yor. Ben
de onu uyu ta bil mek için �öy le nin ni söy lü yo -
rum; ‘’Uyu maz san Ad nan bey am can ge le cek,
evi mi zin önün den ge çe cek, se nin uyu ma d� �� n�
gö rün ce, evi mi zi is tim lak ede cek’’. Er can da he -
men m� ��l m� ��l uyu yor. Rah met li çok gül mü� tü. 
� �im di ol sa yi ne ya par m� s� n�z ben zer po li tik
nük te le ri?

Bu gün Ate� bö cek le ri ni de vam et tir sek yi ne
ya n� tarz da olur duk ama bu gün ler de iyi ki sah ne -
de de �i liz. Ça l�� m�� ol say d�k, bu rö por ta j� yap-
 mak için Si liv ri’ye ge lir di niz! (gü lü yor)
� Er can bey ve siz 30 y� la ya k�n sü re be ra ber
ça l�� t� n�z. Bu ka dar uzun sü re iki li ol mak zor
ol sa ge rek. S� k�l ma d� n�z m�?

Her za man s� k�l d�m ben Er can’dan. (kah ka -
ha lar) Er can man yak t�r ama kar de �im dir! Her-
 hal de o da ben den s� k�l d� ki 1980’de ay r�l d�k.
Kim se bi zi ba r�� t�r mak için ara ya gir me di. Dost-
 la r� m� z�n hep si ha ki ki de �il mi� de mek ki, k�s -
kanç l�k var m��.
� 80’den son ra ne ler yap t� n�z?

Mü zi kal ler de rol al d�m. �im di yan m�� olan
�an Ti yat ro su’nda Hal dun Dor men’in eser le rin -
de rol al d�m. Me se la �im di gün cel bir ko nu var
bi li yor su nuz. Ci han Ünal ve Han de Ata izi’nin
rol al d� ��  oyun da ki ba z� sah ne ler... Biz o oyu nu
28 se ne ev vel oy na d�k. Biz de böy le sah ne ler
yok tu! �im di  de mek ki ti yat ro sa hip le ri ve sa -
nat ç� la r�n böy le san sas yo nel ih ti yaç la r� var in-
 san la r� ti yat ro ya çek mek için. Ama
an la m� yo rum Ci han Ünal dev bir sa nat ç�, ne ih -

ti ya c� olur ki böy le �ey le re!
� Er can bey ile ha la gö rü �ü yor mu su nuz?

Ara s� ra! �� re ni yo rum he rif ten. (kah ka ha lar
at� yor)
� Cid di mi si niz, �a ka m� ya p� yor su nuz an la ya -
ma d�m?

Biz ara m�z da Er can’la hiç bir �e yi cid di ola -
rak ko nu� ma d�k. Bi zi kav ga eder ken gö ren ler,
bu i�in so nu ya ka ra kol da ya has ta ne de bi te cek
di ye dü �ü nür dü. Ama biz 5 da ki ka son ra hiç bir -
�ey ol ma m�� gi bi kol ko la olur duk. Er can’la bi -
zim dost lu �u muz kar de� ten ile ri dir. 
� Tek rar bir ara ya gel me ih ti ma li niz var m�?

�z le yi ci ler, ‘Ne den bir tv prog ra m� yap m� -
yor su nuz?’ di ye so ru yor lar. Ben is te rim ama Er -
can ne den se sa� da sol da ut çal ma y�, fi gü ran l�k
yap ma y� ter cih edi yor. Bu nu an la m�� de �i lim.
Bu nun için Er can’a ha la k� za r�m.
� �im di ki ko med yen le ri be �e ni yor mu su nuz?

Hep si ni se vi yo rum di ye yim de hiç bi ri bir
�ey yap m� yor ki! (gü lü yor) Me se la �a han Gök-
 ba kar. Ada m�n ne yap t� �� bel li de �il, bak mak is-
 te mi yo rum. Çok sa mi mi söy le ye yim;
i� re ni yo rum.  Ata De mi rer’i çok se ve rim. 
� “Hey Gi di gün ler Hey/Bir Ate� bö ce �i’nin
An� la r�’’ ad l� ki ta b� n�z dan bir an� y� bi zim le pay-
 la ��r m� s� n�z?

Er can ile Yal ç�n ola rak bir el ma n�n iki ya r� -
s� gi biy dik. Her kes kim Er can kim Yal ç�n ka r�� -
t� r� yor du. Ga ze te ci dos tu muz Erol Der nek, Er can
ile ay r�l d�k tan son ra ki se ne ler de bir gün bi zim
eve gel mi� ti. Erol’dan ön ce ki bir gün de rö por -

taj ya pan bir mu ha bir, ha be rin de La le ile
olan fo to� ra f� m�n al t� na ‘’La le Bel k�s e�i
Ate� bö ce �i Er can ile’’ yaz m�� t�. 

Çok k�z m�� t�m. Ko nu yu Erol Der nek’e
an lat t�m. Erol  da ‘’Ne ka dar yan l�� bir �ey,
ya k� ��r mi bir ga ze te ci ye’’ di ye yo rum yap t�k-
 tan son ra, ev den ç� kar ken ba na ‘’Al la h�s mar -
la d�k Er can’’ de mez mi! �na n�n es pri de �il, çok
cid diy di. Son ra hep be ra ber çok gül mü� tük bu -
na. 

� “ EV L� L� �� YÜ RÜT MEK ZOR”
� Sa nat dün ya s�n da ev li lik ler ge nel de çok da
uzun sür mü yor. Ama siz 35 y�l l�k ev li si niz. S�r-
 r� n�z ne dir?

Yal ç�n Ota�: Ara s� ra kav ga et mek! Kav ga -
dan son ra ba r�� mak öm rü uza t� yor. Kav ga de -
diy sem yum ruk yum ru �a de �il el bet (gü lü yor)
Bi zim ev de sa nat tar t�� ma la r� hiç ek sik ol maz.

La le Bel k�s: �n san lar bir bi riy le t� pa t�p ay n�
ol maz, kav ga lar da olur el bet. Hat ta  ka ç�p git-
 mek is te di �i miz za man lar da ol mu� tur. Ama ben
bu ya ��m da an la d�m ki in sa n�n bir ha yat ar ka da -
�� ol ma l�. Yok sa her kav ga dan son ra ter ket mek
ko lay.  Önem li olan de vam et tir me ye ça l�� mak.
Biz bir bi ri mi ze çok al�� m� ��z. Me se la Yal ç�n, d� -
�a r� ya ç� ka ca ��m de se ben he men ne re ye di ye
so ra r�m. 
� Ne den? 

Gü ven siz lik ten fi lan de �il. Ya ni ne bi le yim
ye me �i ni ye me mi� tir ya da ya p� la cak önem li bir
i�i var d�r da unut mu� tur fi lan. Biz ar t�k bir bü tün
ol mu �uz.  
� Kaç y�l d�r Mo da’da ya �� yor su nuz?

Yal ç�n Ota�: 1980’den be ri.  
La le Bel k�s: Ben 12 ya �� ma dek Eyüp’te ya -

�a -
d�m. Son ra Mo da’ya

ta ��n d�k. Ço cuk lu �um hep bu ra lar da
geç ti. Ta bi o za man bu ev ler fi lan yok tu. Bi sik -
let le ge zer dik. Hat ta Zi ver bey’e pla nör ler iner -
di, on la r� iz ler dik. 

30 y� l� a� k�n ay n� yer de ya �a mak da, ev li li -
�i niz gi bi bir is tik rar gös ter ge si.

La le Bel k�s: Ben öy le ko lay ca de �i� ti re mem
evi mi. 

Yal ç�n Ota�: Mo da, �s tan bul’un de �i� me -
yen, gü zel li �i ni kay bet me yen en der semt le rin -
den bi ri. Ev len di �i miz de Be bek’te otur duk.
Son ra bu ra ya ta ��n d�k, bir da ha da ay r�l ma d�k. 

“Ateşböcekleri şimdi sahneye çıksa tarzı aynı olurdu”
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● Mus ta fa SÜR ME L�

De ni ze akan ka na li zas yon su la r� ile gün-
 de me ge len Kur ba� l� de re teh li ke saç ma -
ya de vam edi yor.  �s tan bul Bü yük �e hir

Be le di ye si’nin so rum lu lu �un da olan ve y�l lar d�r
te miz len me yi bek le yen Kur ba �a l� de re, Ka d� -
köy’ü ve Mar ma ra De ni zi ni olum suz et ki le me -
ye de vam edi yor.

Kur ba �a l� de re’den de ni ze akan at�k su lar
ne de niy le k� y� la r�n da yük sek oran da ko li ba si li
tes pit edi len Ka d� köy’de de ni ze gir mek teh li ke -
li bu lu nur ken, de re nin yay d� �� pis ko ku özel lik -
le s� cak ha va lar da Ka d� köy’ü ya �an maz ha le
ge ti ri yor. Özel lik le de re ye ya k�n böl ge de ya �a yan
va tan da� lar s� cak ol ma s� na ra� men de re nin yay d� -
�� pis ko ku ve si nek ten do la y� pen ce re le ri ni aça-
 maz ha le gel dik le ri ni, ya� l� ve ço cuk la r�n bu
du rum dan olum suz et ki len dik le ri ni vur gu lu yor lar.

Kur ba �a l� de re nin ci va r�n da Yo �urt çu Par k�

gi bi geç mi �i uzun y�l lar ön ce si ne uza nan ve
kent li nin do �a s�n dan fay da lan d� �� me si re ye ri
var. Ai le le rin de için de oyun park la r� ol ma s� do -
la y� s�y la s�k ça zi ya ret et ti �i ve uzun va kit ge çir -
di �i Yo �urt çu Par k�’nda ko ku dan du rul mu yor. 

�  TAH L�L SO NUÇ LA RI ÜR KÜT TÜ
Ka d� köy Be le di ye si geç ti �i miz gün ler de

Ka d� köy sa hil le rin den de niz su yu tah li li ya pa -

rak so nuç la r� aç�k la d�. Tah lil so nuç la r� na gö re
s� n�r de �e ri aza mi 200 ol ma s� ge re ken E.Co li
Sa y� m� Cad de bos tan Plaj la r�’nda 2 bin, Mo da
De niz Ku lü bü’nde 3 bin, Fe ner bah çe Bur nu’nda
30 bin, Ka la m�� Ma ri na’da 20 bin, Yo �urt çu
Par k� bi ti min de ise 150 bin ola rak gö rü lü yor.

S� n�r de �e ri bin ol ma s� ge re ken top lam ko-
 li form bak te ri sa y� s� ise; Cad de bos tan Plaj la -
r�’nda 2 bin 500 ve 5 bin 100 iken, Mo da De niz
Ku lü bü’nde 22 bin, Fe ner bah çe Bur nu’nda 120
bin, Ka la m�� Ma ri na’da 70 bin, Yo �urt çu Par k�
bi ti min de 570 bin de. Tah lil ler de ay r� ca de niz de
hiç ol ma ma s� ge re ken ve ba ��r sak en fek si yon -
la r� na ne den olan di �er bak te ri grup la r� da (top -
lam ko lo ni ve pse udo mo nas) tes pit edil di. 

�  “DE N� Z�N REN G� DE ��� T�”
A�� r� kir li lik, ko ku, si nek ne de niy le Ka d� -

köy’de Kur ba �a l� de re ve çev re sin de is ten me yen
gö rün tü ler ve ge li� me ler ya �a n� yor. De re nin kir -
li li �i ar t�k sa� l� �� teh dit eder ha le gel di. Böl ge -

de ba l�k ç� l�k ya pan ba z� va tan da� lar son ay lar da
is hal ve göz yan ma s� gi bi �i ka yet ler ya �a d�k la -
r� n� ifa de edi yor lar. Va tan da� lar ön ce den ba l�k
olan böl ge de, ad� “Kur ba �a l� de re” ol ma s� na ra�-
 men kur ba �a bi le ya �a ma d� �� n�, çün kü kir li li �in
can l� ya �a m� n� teh dit et ti �i ni be lir tir ken anor mal
dü zey de ki ko ku ve si ne �in de s� k�n t� n�n ba� ka
bir bo yu tu ol du �u nu ifa de edi yor lar. Va tan da� -

lar Yo �urt çu Par k� ile yan ya na olan de re nin ke-
 nar la r� na ço cuk la r� yak la� t�r ma d�k la r� n�, za ten
ge len le rin de i� re nip kaç t� �� n�, ne re dey se kir li -
li �in Ada lar’a ka dar ya y�l d� �� n� ve de ni zin ren -
gi nin de �i� ti �i ni ek li yor lar. Yo �urt çu Par k�’na
ço cuk la r�y la sü rek li gel di �i ni söy le yen bir Ka d� -
köy lü ise Kur ba �a l� de re ke na r� na gi de me dik le -
ri ni, özel lik le s� cak ha va lar da böl ge nin fe la ket
kok tu �u nu be lirt ti.

Er tunç Öz bu dak: Do� ma bü yü me bu ra l� -
y�m. �u an da Fe ner bah çe sa hil le rin de yü ze mem.
Her ta raf ay n�. Do� ru düz gün yü zü le cek bir yer
yok. Tek nem var d� sat t�m. 3-4 se ne ev vel p� r�l
p� r�l d�. Ba l�k var d�. Anor mal bir de re ce de yo �un
bir ko ku olu yor bu ra da. 

Ha kan Uz: Nor mal de bu ra s� po tan si ye li
yük sek bir yer ama Kur ba �a l� de re ol du �u için
faz la in san gel mi yor maç gün le ri d� ��n da. Kur-
 ba �a l� de re bu ra y� ba t� r� yor. �� le ri mi zi kö tü et ki -
li yor. Es na f� da in san la r� da et ki li yor. Bu ra da
de ni ze gir me yi is te mi yo rum za ten gi ril mez.

Ali Ka ra koç: Bu se ne ki gi bi pis gör me dik
Kur ba �a l� de re’yi. Bu y�l ki gi bi bir ko ku da his-
 set me dik. Tek ne ye bin me ye kor ku yo ruz ki dü -
�e ce �iz di ye. Ta ma men la ��m ak� yor. Has ta l�k
yu va s�. Göz le ri miz ya n� yor. Bir iki kez is hal ol -
duk. Ön ce den Mo da pla j� na gi der yü zer dik �im -
di ne re de yü ze cek sin. Yüz me yi bi le unut tum
gi bi ge li yor. Se ne ler den be ri gir di �im yok de ni -
ze. Te miz len me si ni ca n� gö nül den bek li yo ruz.
Me la hat Ru hel: De re nin a� z�n da bi le ba l�k tu-
 tu yor duk. Hem de lü fer tu tu yor duk. Gün den gü -
ne y�l dan y� la da ha be ter ol du. Te miz le ni yor
ama hal k� m� z�n da kir let me me si la z�m. Ara ba
las tik le ri bi le atan var. Ya tak yor gan bi le at� yor -
lar. Es ki ha liy le �im di ki ara s�n da uçu rum var.
Ko ku dan du rul mu yor. Ama bu ra da ya �a d� ��m
için sa� l� ��m ge re �i spor yap mam ge re ki yor.
Sa hil de yü rü yo rum. Yet ki li ler den te miz len me -
si ni is ti yo rum. 

Ne ri man Ak bu lut: Kur ba �a l� de re nin ha lin -
den mem nun de �i lim. Ha ki ka ten çok pis. Ya ni
ya k�� m� yor Ka d� köy’e.  Ço cuk la r� m�z la ge zer -
ken en faz la ko ku ra hat s�z edi yor bi zi. Ço -
cuk lar do la y� s�y la gü nü mü zün ço �un lu �u
Yo �urt çu Par k�’nda ge çe bi li yor. Ko ku eve
ka dar ge li yor ca m� aça m� yo ruz. 
� KO KU DAN YÜ RÜ MEK B� LE ZOR

Ha va n�n ge zin ti yap ma ya el ve ri� li ol du �u
bir gün yü rü yü� ve spor için Ka d� köy sa hi li ne
ge len va tan da� lar da ko ku ve kir li lik ten do la y�
s� k�n t� ya �a d�k la r� n�, ko ku dan du ra ma d�k la r� n�
be lir ti yor lar.

Ba �ak Mü rü to� lu: Duy du �um, et raf ta ki bir
çok in san da is hal gi bi mik ro ba ba� l� ba z� en fek -
si yon va ka la r� olu� mu�. 25 se ne dir Ha san pa -
�a’da otu ru yo rum ve bu so run sü rek li de vam
edi yor. Hiç bir çö züm yok, il gi yok. De ni zi de
as la sa� l�k l� bul mu yo rum.

Hal dun Mü rü to� lu: �s tan bul’da de ni ze hiç
gir me dim. Gir me yi as la dü �ün mem. Kur ba �a -
l� de re çok pis. Ko ku su ve gö rün tü sü or ta da. �ve -
di lik le çö zül me li. Söz ko nu su hal k�n sa� l� ��. 

Re �it Bay san: 70 ya ��n da y�m ha la bu ra n�n
pis li �i ni çe ki yo ruz. Ne den ça ba gös te ril mi yor.
Bu ra da de ni ze ha yat ta gi ril mez. 

� P�K N�K �Ç�N GEL D� LER AMA…
Ço cuk la r�y la Ka d� köy sa hi lin de s� cak bir

A�us tos gü nü pik nik yap ma ya ge len Gül den
Ge ban ve mi sa fi ri Ba �ak Öz kan ön ce Yo �urt çu
Par k�’na git me le ri ne ra� men ko ku dan do la y�
bu ra da pik nik ya pa ma d�k la r� n�, Mo da sa hi li ne
gi de rek, Kur ba �a l� de re’nin ko ku sun dan ve kir -
li li �in den ko run ma ya ça l�� t�k la r� n� söy le di ler.

Gül den Ge ban: �na n�l maz de re ce de pis ve
ka na li zas yon bo �al t� l� yor. Su da ki öl çüm le rin so -
nuç la r� n� oku dum ina n�l maz. Çok kö tü. En di �e -
len dik. Ka d� köy sa hi lin de as la, ke sin lik le de ni ze
gir me dim. De re nin ya n�n dan ge çer ken bi le çe ki -
ni yo ruz aç�k ça s�. Mo da sa hi lin de ko ku nun ol-
 ma d� �� yer de pik nik yap ma y� umu yo ruz.

Ba �ak Öz kan: �n san la r�n sa� l� �� için bu i�e
ar t�k bir çö züm ge tir me le ri ge rek ti �i ni dü �ü nü -
yo rum. Bir an ön ce ted bir al ma la r� ge re ki yor. 
� K�R L� L�K TEN SPOR YA PI LA MI YOR

Ka d� köy’de Kur ba �a l� de re’den ya y� lan kir -
li lik kent sa hil le rin de ki de niz ak ti vi te le ri ni de
sek te ye u� rat t�. Ya �a nan kir li lik ne de niy le Fe -
ner bah çe, Ga la ta sa ray’�n da bu lun du �u spor ku -
lüp le ri sa hil ler de yüz me ve spor tif fa ali yet ler
yap mak ta zor la n� yor. 

Kur ba �a l� de re’nin de ni ze dö kül dü �ü k� y� -
lar da ise de ni ze gir mek ya sak. Ka la m�� Su Spor -
la r� Te sis Yö net me ni Do �an Ke sim Ka d� köy
Be le di ye si’nin ko nuy la il gi li du yu ru ya z� s� n� du-
 va ra as t�k la r� n� ve üye le re de özel lik le ço cuk la -
r�n de ni ze so kul ma ma s� ko nu sun da uya r� da
bu lun duk la r� n� söy ler ken, Fe ner bah çe Spor Ku -
lü bü Yüz me Ha vu zu Mü dü rü M. Cen giz Or tu -
ray, ha vuz lar da ki fa ali yet le rin de vam eder ken,
de niz spor la r� an tren man la r� n� ve ak ti vi te le ri ni
yap mak ta güç lük ya �a d�k la r� n� söy le di. Or tu tay,
de re nin ko ku sun dan ve si nek ten do la y� lo dos lu
ha va da ha vuz da bi le du ru la ma d� �� n�, �i ka yet le -
ri ni yet ki li le re ilet tik le ri ni an cak ce vap ala ma -
d�k la r� n� be lirt ti. 
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Kurbağalıdere tehlike saçıyor 

�ç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr.
Ayhan Tufan, Kurba�alıdere
tahlilerinden çıkan sonuçları
Gazete Kadıköy’e yorumladı.
Tufan ‘e.coli’nin’ de denilen bak-
terinin a�ız yoluyla vücuda
girdikten sonra bakterinin ba�ır-
sak enfeksiyonu,
kronik ishal,
kanlı ishal,
sıvı kaybı,
a�ır
geçiren-
lerde ise
damar en-
feksiyon-
larına yol
açabile-
ce�ini, aynı
zamanda idrar
yolları ve böbrek en-
feksiyonları vakalarına da yol
açabilece�ini söyledi. 

Tufan, fırsatçı bir bakteri olarak
tarif etti�i Pseudomonas Aerugi-
nosa’nın ise ilaca kar�ı daha
dirençli bir bakteri olup, tedavisi
daha zorla�an rahatsızlıklara
neden oldu�una dikkat çekti.
Pseudomonas Aeruginosa’nın
aynı zamanda deri enfeksiyon-
larına, iyile�meyen yaralara, göz
rahatsızlıklarına da neden ola-
bilece�i uyarısında bulunan
Tufan denize girilmemesi gerek-
ti�ini söyledi.

Pseudomonas Aeruginosa:
Yatarak tedavi edilmesi mümkün

olabilen akci�er enfeksiyon-
larına, deri enfeksiyonlarına, iy-
ile�meyen yaralara, göz
rahatsızlıklarına da neden ola-
biliyor. Uzmanlar fırsatçı bir bak-
teri türü olarak tanımlarken,
solunum yoluyla vücuda giren
bakterinin ilaca kar�ı direnç
sergiledi�ini de belirtiyorlar.

E.coli:
Birkaç türü bulunan bakteri, a�ız

yoluyla vücuda girdikten sonra
ba�ırsak enfeksiyonu, kronik ishal,
kanlı ishal, sıvı kaybı, a�ır geçiren-
lerde  damar enfeksiyonları, za-
manda idrar yolları ve böbrek
enfeksiyonlarına yol açabiliyor.

UZMANLAR
UYARIYOR!

Kurbağalıdere’den
denize akan 

kanalizasyon suları ve
çevreye yayılan kötü

koku nedeniyle
Kadıköylülerin sağlığı

tehlikede. Gazete
Kadıköy’e konuşan

çok sayıda vatandaş
sıcak havalarda 

“burada kokudan 
boğulacak duruma
geliyoruz.” diyor.

Dereye halen
kanalizasyon
akıyor.

Ku�dili mevkinde
Kurba�alıdere’nin

içler acısı hali.

Dereden kabarcıklar halinde gaz su yüzüne çıkıyor.

● Sinem TEZER

KADIKÖY Belediyesi geçti�imiz
günlerde  6 ayr� sahil  noktas�nda
yapt�rd��� tahlil sonuçlar�n�
aç�klam��t�. Ç�kan tahlil
sonuçlar�ndaki tehlikeye ve Kad�köy
Belediye Ba�kan� Aykurt
Nuho�lu’nun uyar�lar�na ra�men halk
denize girmeye devam ediyor. 
� “NE YAPACA�IMIZI �A�IRDIK”
Caddebostan Plaj�na s�kl�kla gelen
çok say�da vatanda�, �stanbul
Büyük�ehir Belediyesi'nin (�BB)
hiçbir aç�klamas� ve uyar�s�yla
kar��la�mad�klar�n� belirterek,
‘’Kad�köy Belediye Ba�kan�’n�n
yapt��� ‘denize girmeyin’ uyar�s�ndan
sonra denize girmedik. Ne
yapaca��m�z� �a��rd�k, buras� t�kl�m
t�kl�m ta�arken insanlar denize
girmeye korkuyor, bizler de sadece

güne�lenmekle yetiniyor, denize
giremiyoruz. Ama bu plajlara
ço�unlukla Kad�köy d���ndan
gelenler Kurba�al�dere’nin sebep
oldu�u kolibasilinden habersiz’’
dedi. 
� SA�LIK MÜDÜRLÜ�Ü RAPORU ‘�Y�’
Caddebostan Plaj� "iyi" kalitede

olarak gösteriliyor. Caddebostan
sahilinde bulunan Bal�kadamlar Spor
Kulübü Ba�kan� Nezih Saruhano�lu,
“Bas�n� takip eden Kad�köylüler çok
rahats�z oldular bu durumdan. Fakat
ikilemler var; Sa�l�k Bakanl���
�stanbul �l Sa�l�k Müdürlü�ü’nün
�stanbul'daki denizlerin temizli�i ile

ilgili. Bu listede  Caddebostan Plaj�
ve Büyük Kulübün arka taraf� "iyi"
olarak gösteriliyor. Burada herkes
denize giriyor. Biz de herhangi bir
hastal�k vakas�na rastlamad�k. Ancak
Kad�köy Belediyesi de uyar� yap�yor.
Salg�n görülürse bunun sorumlusu �l
Sa�l�k Müdürlü�ü’dür" dedi.  

Kurbağalıdere’nin yaydığı
bakterilere aldırış
etmeyen halk, denize
girmeye devam ediyor. 

TEHLİKEYE RAĞMEN DENİZ KEYFİ (!)
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80’den be ri Ka d� köy’de ya �� yo rum, 14
y�l d�r da bu ra da mi mar l�k ya p� yo rum. �l -
çe mi zin �u an ki nü fu su 500 bin ci va r�.

1930’la ra dek bu sa y� 70 bin mi�. 80 y�l da çok
cid di bir ar t�� ol mu�, 2009’da Ata �e hir’in ay -
r�l ma s� na ra� men.  Son 3 y�l d�r Ka d� köy’de
bir kent sel ye ni le me var. Biz bu na kent sel dö -
nü �üm de mi yo ruz çün kü dö nü� mü yor, bi na -

lar y� k� l�p ye ni le ni yor. Fi kir te pe böl ge sin de
özel pro je ala n�n da uy gu la nan kent sel ye ni -
le me yi ve Ka d� köy’ün ge ri ka la n� n� ay r� de -
�er len dir mek ge rek. Fi kir te pe bir ta ra fa,
Ka d� köy ba� ka ta ra fa ko nul ma l�. Fi kir te pe’de

Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� ��’n� ta ra f�n dan
yü rü tü len, Ka d� köy Be le di ye si’nin d� ��n da
kal d� �� bir sü reç iler li yor. Ka d� köy’ün di �er
böl ge le rin de ki ye ni le me de yi ne ba kan l� ��n
ç� kar d� �� bir yö net me lik le ya p� l� yor.  

Kü re sel le �en dün ya da bir yan dan �e hir
h�z la n�r ken, bun dan ra hat s�z l�k du yan lar,
1999’da �tal ya’da bir ak�m ba� lat t�; cit tas low
(ya va� �e hir). Ama biz bu ra da ne ya p� yo ruz,
bu h� z�n üs tü ne h�z ek le me ye ça l� �� yo ruz! 

H�z l� bir de �i �im ba� la d� Ka d� köy’de.
Nü fus ve bi na sto �u ar t� �� mu az zam bir �e k-
il de h�z la n� yor. Bi zim ön gö rü müz bu nun da -
ha da ar ta ca �� yö nün de. Sa de ce Fi kir te pe’de,
özel pro je ila n� edil me den ön ce 40-50 bin
olan nü fu su, pro je le rin ta mam lan ma s�y la 150
bi ne ç� ka cak. S�rf bu ar t�� mik ta r� Ka d� -
köy’ün yüz de 20’si ne te ka bül edi yor. Bu ra -
ka ma, Ka d� köy ge ne lin de ya �a na cak ar t�� da
ek le nin ce, 10 y�l da il çe nin nü fu su 700 bin le -
ri zor la ya cak t�r. Yüz de 40’l�k bir bü yü me den
bah se di yo ruz.

Ka d� köy lü ai le ler ge nel de 120 met re ka re
ve üs tü ge ni� da ir ler de otu rur. Kent sel ye ni -
le me son ra s� ev ler ge nel de 80-90 met re ka re
ola cak. O du rum da Ka d� köy’de ika met eden-
 le rin pro fi li de de �i �e cek gi bi. Bir de �u var;
bu ar t�� sa de ce ka y�t l� nü fus ta ol ma ya cak.
Ula ��m ola nak la r� n�n art ma s�y la bir lik te
(met ro, Mar ma ray, h�z l� tren vb.) Ka d� -
köy’den ge çen ki �i sa y� da yük se le cek.

Bu de �i �i min bu ka dar h�z l� ol ma s� yan-
 l��. Da ha ya va� bir ge çi� ol ma l�. Nü fu sun 500
bin den 700 bin le re var ma s� ya �an maz bir or -
tam ya ra t�r ki ma ale sef gi di� ona do� ru…

Pe ki Ka d� köy’ün alt ya p� s� bu nu kal d� ra -
bi le cek du rum da m�? De �il! 

Ma ale sef böy le bir plan s�z l�k var. Bu nun
ma sa ya ya t� r�l ma s�, fark l� plan lar üze rin de
çok cid di etüt edil me si la z�m. �u an ma ale -
sef bu ya p�l m� yor. Biz ye rel yö ne tim ola rak
bu sü re cin ço �u nu kon trol ede mi yo ruz. Bi -
zim d� �� m�z da iler li yor, faz la yet ki miz yok.
�l çe ve il yö ne tim le riy le ba kan l�k ko or di ne li
ol ma l�. �u an ko puk luk var. Bun dan do la y�
ba z� �ey ler An ka ra’dan bi ze su nu lu yor ka rar
ha lin de, fik ri miz pek de al�n m� yor. Oy sa bir
il çe yi en iyi ora n�n be le di ye si bi lir. An cak biz
Ka d� köy Be le di ye si  ola rak su çu at mak ye ri -
ne çö züm üret me ye ça l� �� yo ruz. 5 y�l l�k stra -
te jik plan için cid di ça l�� ma ya p� yo ruz.
Ka d� köy hep ya �a na bi len bir yer ol mak zo -
run da. Bu nu is ti yo ruz. Ama çok iyi plan la -
ma s� la z�m! Da ha gü zel bir Ka d� köy’de
ya �a mak her ke sin hak k�. Ka d� köy ta sar la n�r -
ken Ka d� köy lü’nün fik ri al�n ma l�, t�p k� Ka -
d� köy Be le di ye si’ni yap t� �� gi bi. 

Bu gün �s tan bul’da ve yo �un ola rak da Ka d� -
köy’de ya �a d� �� m�z kent sel dö nü �ü mün,
de �i �ik in san grup la r� üze rin de ve de �i �ik

faz lar da psi ko lo jik et ki le ri bu lun mak ta d�r. Ko nut
ve ya ba r�n ma, in san psi ko lo ji si nin en te mel ge rek -
si nim le rin den bi ri ola rak in san ya �a m�n da bü yük
rol oy na mak ta d�r. Yo �un be ton la� ma ve bü yük
bal kon suz bi na lar la do lu ya �am alan la r�n da ya �a -
ma ya zor la nan in san lar dan ön ce lik le ya� l� lar ve
ço cuk lar psi ko lo jik ola rak et ki len mek te dir ler.
“Kent sel Dö nü �üm Pro je si” sü re ci bir ai le için üç
faz dan olu� mak ta d�r; i) Çev re de ki y� k�m la ra ta -
n�k l�k et me sü re ci, ii) Ye ni bir böl ge ye ta ��n mak
ve ii i) Ge ri dö nü� ve ya ye ni bir ya �am kur ma.

�n san lar özel lik le de ya� l� ke sim ler uzun y�l la -
r� n� ge çir dik le ri ma hal le rin de pek çok an� la r� n�n
ol du �u ya� l� bi na la r�n te ker te ker y� k�l d�k la r� n� hat -
ta bu ara da do �a ya za rar ve ril di �i ni gö rür ken as -
l�n da ya� l� l� ��n is ten mez li �i ni ve ken di le ri için de
so nun ka ç� n�l maz ol du �u nu his set mek te ve gör -
mek te dir ler. Ço cuk la ra bak t� �� m�z da ise ma hal le
ar ka da� la r� ve bil dik le ri gü ven de his set tik le ri bir
böl ge den ay r�l mak on lar da ye ni çev re ye adap tas -
yon prob lem le ri or ta ya ç� kart mak ta d�r.

� ADAP TAS YON VE GÜ VEN S�Z L�K
EN BÜ YÜK SO RUN

Ken di bi na la r� için y� k�m ka ra r� al m�� ki �i ler
her ne ka dar in �a at fir ma s�n dan bel li bir ki ra des -
te �i al sa lar da ay n� ya �am stan dart la r�n da ve es ki -
si ne ben zer özel lik ler ta �� yan bir yer ara y� �� için de
yo �un stres ya �a mak ta d�r lar. Yu ka r� da de �i nil di -

�i üze re ko nut ve ya ba r�n ma in san psi ko lo ji si nin
en önem li ih ti yaç la r�n dan bi ri olup ba r�n ma ih ti -
ya c� mu al lâk ta olan in san grup la r� ken di le ri ni gü -
ven de his set me mek te dir ler. Ye ni bir böl ge de ki
eve yer le �en ev hal k� nor mal ola rak adap tas yon
so run la r� ya �a ya cak t�r. Ge çi ci bir ko nut ta ya �a -
ma n�n ver di �i be lir siz lik in sa n�n tam an la m�y la
gü ven de ve his set me si ne en gel ol mak ta d�r. Ço -
cuk la r�n okul la r� n�n de �i� ti ril me le ri, ye ni ar ka da� -
l�k lar olu� tur ma la r� ai le mi zin genç bi rey le ri için
stres kay na �� olur ken, ya �a m� n� evi ne odak la m��
ev ka d�r la r� ve emek li ler de be lir siz lik ve ye ni den
ba� la ma n�n stre si ile kar �� la� mak ta d�r lar. Son faz -
da ai le ya ye ni ya p� lan ev le ri ne ge ri dön mek te ve -
ya ye ni ya �am la r� n� ba� ka bir böl ge de de vam

et tir me ka ra r� ver me du ru mun da d�r lar. Böy le
önem li bir ka ra r� ver me zo run lu lu �u ken di ba �� na
stres fak tö rü ola rak ta n�m la na bi lir. He nüz pek ya -
�an ma sa da ye ni ev le rin tes lim le rin de or ta ya ç� k-
a bi le cek ge cik me ve ak sak l�k lar ev le ri ni bek le yen
in san la r�n bi linç le ri nin al t�n da sü rek li en di �e, gü -
ven siz lik ve kor ku içer mek te dir ler.

� A�I RI BE TON LA� MA 
YA �AM DAN KO PA RI YOR

Her �e yin iyi git ti �i ni var say d� �� m�z da bi le
a�� r� be ton la� ma, bir bi ri ne ben ze yen, mi ma ri ola -
rak hiç bir özel lik ta �� ma yan da ha kü çük ev ler de
ya �a ma zo run lu lu �u ve çev re nin do �a dan ar�n d� -
r�l ma la r� kent hal k� n� ya �am dan ko par mak ta d�r.
Gü ne� al ma n�n k� s�t lan d� �� kü çük pen ce re li ve
bal kon suz ev ler de ya �a ma ya zor la nan in san grup -
la r� fark l� la� ma dan çok stan dart ha le ge ti ril mek te -
dir ler. �s tan bul ev le ri nin belki de en bü yük
özel lik le ri bal kon la r� ve bü yük pen ce re le ri dir ler.
Bal kon lar in san la ra aç�k ha va ve do �a ya yak la� ma
im kâ n� su nar ken bü yük cam lar ge rek gü ne� ih ti -
ya c� n� kar �� la mak ta ge rek se ya �a ya na vit rin gö re -
vi gör mek te dir ler. Bu gün uy gu lan mak ta olan
Kent sel Dö nü �üm Pro je si bu iki bü yük özel li �i de
or ta dan kal d�r mak ta ve in san la r� al�� t�k la r� n�n d� -
��n da bir or tam da ya �a ma ya zor la mak ta d�r lar.

Ba t�’da uy gu lan mak ta olan de �i �im pro je le -
rin de �eh rin do ku su nun ko run ma s� sa de ce ta rih sel
aç� dan de �il in san la r�n al�� t�k la r� me kân lar da ya �a-
 ma la r� na ola nak sa� la ma s�n dan do la y� bi zim kin -
den fark l� ve da ha in san c�l d�r.

Eskiden köyden kente göçmek en çok kul-
lan�lan cümle iken, �imdilerde kentten
köye göçmenin yollar�n� ar�yor insanlar.

Ufak kasabalar, ye�illikler içinde küçük köyler,
derelerin akt���, tertemiz göl görüntüsünü,
nilüfer yapraklar�n�n üzerindeki kurba�alar�
görmeyi istiyorlar. Huzurun sesini duymak is-
tiyorlar. Art�k huzur ku� c�v�lt�s�nda, ate� böcek-
lerini izlemede, sessizlik içinde gökteki y�ld�zlar�
seyretmekte... Topra�a aya��n� basan mutlu,
a�açlar�n bitkilerin ismini ö�renen keyifli… 

Bu s�ralarda neredeyse her sokakta 2-3 ev
y�k�l�p yeniden yap�l�yor, yap�lanlar 3-4 katl�
de�il en az 20 katl�. Balkonlar yok, çiçekler
evlerde nerelere konacak �aibeli. Birçok ki�i
balkonlu evleri özlüyor ve özeniyor. Balkondan
balkona sohbeti, evinin kap�s�n� aç�k b�raksa bile
kimsenin girmeyece�i güvenli bir ortam�. Yapa-

bilenler Adalara ta��n�yor trafi�in olmad��� yer-
lere ve söylenenler özendirici… 

Gürültü yo�un ses gerginlik yapt���ndan
bundan nasibini ilk olarak aile bireyleri al�yor.
Birbirimize büyük binalardan bir di�erini tan�-
madan bakma zamanlar� ba�lad�, gürültülü
mekânlarda sesimizi duyurabilmek için avaz
avaz ba��r�yoruz, korna sesleri, trafik kazalar�,
umutsuzluk yerine, do�a ile iç içe, do�al ya�am,
sevimli hayvanlar�m�z, insanca duygular�m�zla
birbirimize bakmay�, duymay�, konu�may� hak
ediyoruz. Rüzgârda a�açlar�n sesini dinlemek,
dalgalar�n sesiyle huzuru bulmak, insanlarla
dostça ya�ayan hayvanlarla birlikte sevgiyi pay-
la�may� hak ediyoruz. Depresyonu, kayg�y�,
stresi, kavgal� bir ya�am� de�il.  Daima sayg�
dolu bir sevgi ile özü sözü güzel, ye�ile de�er
veren, dünyay� seven ve güzelle�tirmek için
do�ay� koruyarak yenilikleri yapan bir dünyada
ya�amay� hak ediyoruz. 
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Kad�köy Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi �brahim Ba�ar Necipo�lu: 

Merkezi Kad�köy’de bulunan Psikolojik E�itim, Terapi ve Ara�t�rma
Derne�i (PETAD)’�n kurucusu Yrd. Doç. Dr. Mert Akcanba�:

Kad�köylü Uzman Klinik Psikolog Y�ld�z Burkovik: 
“KENTTEN KÖYE GÖÇ BA�LADI’’

Kadıköy’ün daha
yaşanabilir bir yer 

olması gerektiği
fikrinde buluşan

Kadıköylüler ise bu
değişimin ilçenin eski
yapısının bozulmadan 

yapılmasını istiyor.

KADIKÖYLÜ TEMKİNLİ 
VE TEDİRGİN

Kadıköylülere son yıllarda ya�anan de�i�imi nasıl
de�erlendirdiklerini  sorduk. Kadıköylüler Kentsel Dönü�üm

ve yenileme nedeniyle 10 yıl sonra nasıl bir Kadıköyde
ya�ayacaklarını tahmin edemediklerini söylüyor. 

� Faruk Erdo�an/56/Acıbadem: �u anda kentsel dönü�üm bildi�im
kadar�yla Fikirtepe’de var, ba�ka yerde yok.
Tabi buralara da gelsin ister miydim,
bilemiyorum. Fikirtepe’deki kentsel dönü�üm
çal��malar�ndan memnunum. Oradaki
gecekondular kalk�yor, bunun kötü bir taraf�
olaca��n� zannetmiyorum. Yerine Kad�köy’e
daha yak���r binalar yap�lacakt�r. GalataPort
Projesi buraya gelecek diyorlar tabi bu ne
kadar do�ru bilmiyorum ama gelirse �ayet
bence güzel olur. E�er kentsel dönü�üm
projesi Kad�köy’ün tamam�na uygulan�rsa
gayet güzel olur. Kad�köy’de bir Avrupa �ehri
gibi olabilir.
� Asya Güler/27/Moda: Do�rusu biz �u an
Moda’da halimizden çok memnunuz. Eski
evlere y�k�lacak, kötü görünümlü yap�lar olarak

de�il, tarih gözüyle bak�yoruz. Ke�ke her yerde böyle bak�lsa ama olmuyor
ne yaz�k ki… Fikirtepe’den ba�land� �u anda kentsel dönü�üme. Ben
desteklemiyorum aç�kças�, böyle böyle buran�n da tad� kalmayacak diye
dü�ünüyorum. Buran�n insan� rahatlatan tarihi bir kokusu, dokusu var,
kentsel dönü�üm ise tamamen z�t bu olguya. Art�k New York gibi kocaman
binalarla dolar yak�nda etraf�m�z. Ben böyle olmas� taraftar� de�ilim. Daha
sakin hatta �uan ki halinden bile daha sakin bir yer olmas�n� isterdim. �lerde
ne olur hiç bilmiyorum.
� Tamer Yılmaz/23/Kartal: Ben kentsel dönü�ümü destekliyorum. Yaln�z

do�aya zarar verilmeden yap�ld��� sürece.
Geli�im, de�i�im her zaman iyidir, mesela ben
Kartal’da oturmama ra�men haftada bir gün
mutlaka Kad�köy’e geliyorum. Bu da buran�n
havas�n� sevdi�im için, farkl� ve güzel bir havay�
solumak için. Ben de�i�imin geli�imi de
beraberinde getirdi�ine inan�yorum. O yüzden
eski binalara yap�lan bu yenilikleri
destekliyorum. Kad�köy tarihi aç�s�ndan ön
planda olan bir yer. Çok bir farkl�l�k olaca��n�
dü�ünmüyorum. Yap�lan de�i�iklikler de tabii ki
tarihi dokuyu bozmadan yap�lmal�. Ama yine
de daha da güzelle�tirilmesini,
a�açland�r�lmas�n� isterim.
� Nur Özgün/50/Bodrum: Aç�kças� iyi mi
olur kötü mü olur bilemiyorum. Ben �u anda

Bodrum’da ya��yorum. Benim de Kad�köy’de kentsel dönü�üm projesi
kapsam�nda de�erlendirilen bir evim var. Evimi satacakt�m fakat biraz
tereddüt ettim, bu gidi�at hakk�nda pek emin olam�yorum aç�kças�
güvenemiyorum. Çünkü haberler de okuyoruz evini sat�p ma�dur olan,
vaatleri yerine getirilmeyen birçok insan var. O yüzden ben de �u anda
bekliyorum, dü�ünme a�amas�nday�m. Çok daha kalabal�k olaca��n�
dü�ünüyorum. Bu kentsel dönü�üm projesi beraberinde kalabal��� da
getirecektir. Öyle fevkalade bir �ey beklemiyorum ben tahminimce bir çok
yerde yüksek binalar, siteler yap�l�r.
� Önder Öztekin/27/Hasanpa�a: Kentsel dönü�üm bence ilçemiz ad�na

oldukça yararl� bir proje. Yani olmas� gerekiyor.
En az�ndan eski binalardan kurtulmu� oluruz,
çünkü görüntü olarak ho� gözükmüyorlar.
Bildi�im kadar�yla Fikirtepe bölgesinde
yap�l�yor, san�yorum buraya kadar gelmeyecek.
Ama ke�ke gelse. Kad�köy’ün bu sayede daha
çok geli�ece�ine inan�yorum. Her yerde yeni
binalar�n olmas� güzel bir �ey bence.
Kad�köy’ün her yerinde gökdelenler olur
herhalde 10 y�l sonra. Yüksek yüksek, çok katl�
binalar. Bundan �ikâyetçi olaca��m
söylenemez, bence güzel olur.
� Sevim Yıldırım/43/Hasanpa�a: Fikirtepe’de
kentsel dönü�üm oldu�unu biliyorum evet.
Ama ben kesinlikle desteklemiyorum. Evet
birçok eski bina var ama bunlar ayr� ayr� ele

al�n�p, restore edilebilir bence. Bu �ekilde her yerde ayn� tip sitelerin olmas�,
yüksek yüksek binalar�n olmas� bir kere Kad�köy gibi bir yerde hiç ho�
durmaz. Buras� tarihi bir yer o atmosferin korunmas� gerekiyor. �n�allah
meydanlara kadar gelmez, sadece Fikirtepe’de yap�l�r. Umar�m Kad�köy’ün
�u anki yap�s� korunarak de�i�ime gidilir.

“KADIKÖY YAŞANAMAYACAK HALE GELİYOR’’

“B�L�NÇALTINDA SÜREKL� END��E, GÜVENS�ZL�K VE KORKU…”
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● Gök çe UY GUN

New York �e hir Üni ver si te si Ö� re tim
Gö rev li si An trop log Duy gu Par mak s� -
zo� lu dok to ra te zi için �s tan bul'da ki

kent sel dö nü �ü mün en so run lu alan la r�n dan
olan  Fi kir te pe’yi seç ti. Par mak s� zo� lu ‘na,
"Be lir siz Ge le cek te Or tak l�k:  �s tan bul  'da
Kent sel Dö nü �üm" ad l� te zi ni, Fi kir te pe’yi  ve
Ka d� köy’ü sor duk.
� Ka d� köy’ü ya �a yan bir aka de mis yen ola rak
si ze �u nu sor mak is te rim; Ka d� köy ney di, ne
ol du?

Ben Fe ner yo lu’nda bü yü düm, ai lem de Fe -
ner yo lu’lu dur. Ka d� köy’ün es ki sa kin le rin de -
niz. Ka d� köy’ün ba na gö re en önem li özel li �i
ye �il alan la r� n�n bol lu �u, so kak la r�, ma hal le le -
ri ve ma hal le ya �a m�…  Son 10 y�l da Ka d� köy
de Tür ki ye’nin in �a at eliy le bü yü me mo de lin -
den na si bi ni al d�.  Bu s� cak pa ra ve it ha la ta da -
ya l� bü yü me mo de li nin de tay la r� na gir mek
is te mi yo rum, an cak kent plan la ma s� ve me ka -
n�n dö nü �ü mü üze ri ne bir Ka d� köy lü ola rak
yap t� ��m bir ta k�m göz lem ler var. 
� Ne dir bu göz lem ler? Ka d� köy’ün özel lik le
son y�l lar da ki h�z l� de �i �i mi il çe nin top lum sal
ve sos yal ya p� s� n� na s�l et ki li yor?

Ka d� köy böl ge si, �s tan bul ge ne liy le k� yas -
la d� �� n�z da, park la r�, ye �il alan la r� olan bir böl -
ge. An cak yi ne de böl ge yi ye �il k� lan bu
park lar dan zi ya de ay r�k ni zam
apart man la r�n sa hip ol du �u ge -
ni� bah çe ler, a�aç lar. Kent sel
dö nü �üm fur ya s�y la böl ge -
miz de ki pek çok apart man
ge ni� bah çe le ri (ya da bu
du rum da “ar sa pay la r�”)
sa ye sin de mü te ah hit le rin
i� ta h� n� ka bart m�� ve ye ni
ya p� lan apart man lar bu lun -
duk la r� par sel le rin ne re dey se
ta ma m� na yer le �ip bah çe na -
m� na bir �ey b� rak ma m�� t�r. Bu
bi na la r�n alt la r� da oto park ol du �u
için kü çü cük kal m�� bah çe pay la r� na a�aç
vs. di ki le me mek te dir. 

� “ESAS UN SUR LAR TEH L� KE DE’’
� Ye ni ya p� lan bi na la r�n ço �un da bal kon bi -
le yok…

Evet, bu ye ni bi na la r�n bir ço �u bal kon suz
olup so kak la ili� ki si ol ma yan izo le bi na lar d�r.
Bal kon, so kak ve bi na ara s�n da fi zik sel bir ili� -
ki ku rar, so ka �a can l� l�k ve ya �am ve ren un sur -
lar dan bi ri dir ve bu un sur �u an da yok
ol mak ta d�r. Ay r� ca, bu ye ni ya p� lan bi na la r�n
alt la r�n da ki dük kan lar es ki den yer le rin de olan
dük kan la r�n ye ri ni ala ma mak ta d�r. Ma hal le ler -
de ki es naf ha ya t� da öl mek te dir. Es naf ha ya t�
bir ma hal le nin so kak la r� na ha re ket ve ya �am
ka tar, es naf var l� �� yok ol duk ça so kak lar ço-
 rak la ��r, in san s�z la ��r. Hal bu ki bir �eh re ru hu -
nu, do ku su nu ve ren �ey dev bi na lar de �il,
so kak ve ma hal le ya �a m�, cad de le rin ha re ket li -
li �i, in san lar ara s�n da ki et ki le �im le rin yo �un -
lu �u ve çe �it li li �i dir. Dö nü �üm, nü fus
yo �un lu �u nu cid di �e kil de ar t� r�r ken in san lar
ara s�n da ki et ki le �i mi azal tan, tek tip le� ti ren ve
izo le eden bir dü zen ha z�r la mak ta d�r. Be nim
göz lem le ri me gö re bu sü reç ya rat t� �� çev re tah -

ri ba t� n�n da öte sin de ya k�n da Ka d� köy ya ka s�n -
da bil di �i miz an lam da ya �a yan so kak lar ve ma-
 hal le ler b� rak ma ya cak t�r. Ya ni Ka d� köy’ü
Ka d� köy ya pan un sur lar yok ol ma yo lun da -
d�r.
� Fi kir te pe ko nu lu te zi ni ze ge le cek olur sak… 

Ben ha len City Uni ver sity of New York
(New York �e hir Üni ver si te si)’nde sos yal an -
tro po lo ji ala n�n da dok to ra e�i ti mi al mak ta y�m.
�u an da da dok to ra te zi mi ha z�r la mak ta y�m.
Te zi min ko nu su Fi kir te pe böl ge sin de ki kent sel
dö nü �üm sü re ci. �s tan bul’da ki di �er pek çok
kent sel dö nü �üm pro je si nin ak si ne Fi kir te -
pe’de ki dö nü �üm sü re cin de bu ra da ya �a yan
ma hal le li ler, dö nü �üm le be ra ber or ta ya ç� ka -
cak ran ta or tak edi le cek ler di. Tür ki ye’nin ge -
ne lin de ol du �u gi bi bu ra da da mü te ah hit ler
eliy le te sis edi le cek bir dö nü �üm plan lan d�. An -
cak 2011 y� l� n�n Ocak ay�n da start ve ril mi�
olan bu “özel dö nü �üm pla n�” pek çok aç ma za
sah ne ol du. �u an da da bu aça maz lar gi de rek
bü yü mek te ve 6306 sa y� l� Afet Ya sa s�’na da -
ya na rak ka mu la� t�r ma teh dit liy le ber ta raf edil -
me ye ça l� ��l mak ta d�r. Ben te zim de bir ta raf tan
bu dö nü �üm sü re ci nin ya rat t� �� sos yal, kül tü -
rel, eko no mik et ki le ri in ce ler ken, bir ta raf tan
da dö nü �üm le be ra ber or ta ya ç� kan in san la r�n
risk al g� s� ve spe kü las yon di na mik le ri ni ara� t� -
r� yo rum. 
� Te zin ha z�r l�k sü re cin den bah se der mi si -
niz? Fi kir te pe li ler le gö rü� tü nüz mü?

Bir y� l� a� k�n sü ren sa ha ça l�� mam da Fi kir -
te pe’de ki on lar ca so kak ve ma hal le den in san -
lar la pek çok gö rü� me ve rö por taj
ger çek le� tir dim, pek çok ma hal le top lan t� s� na
ka t�l d�m. Ay r� ca  ye ni ku rul mu� olan Fi kir te pe
Kent sel Dö nü �üm Yar d�m la� ma Der ne �i’nin
de bir üye si yim. Bu nun ha ri cin de sa ha ça l�� -
mam bo yun ca bu ra da i� yap ma ya gel mi� mü te -
ah hit ler le, ko nuy la ya k�n dan il gi le nen avu kat,
mi mar ve �e hir plan la ma c� s� gi bi uz man lar la da
pek çok gö rü� me ger çek le� tir dim. Bu an lam da
sü re ci her yön den in ce ler ken, her ke sim den gö -
rü� le re de yer ver dim. 
� �u an te zi niz han gi a�a ma da? Üni ver si te -
ye sun du nuz mu?

Te zi min sa ha ça l�� ma s� n� ta mam la d�m ve
ye ni yaz ma ya ba� la d�m. Tez de in ce le me yi
amaç la d� ��m ko nu lar ilk ola rak "rant or tak l� ��"

me se le si ve bu rant or tak l� �� sü reç le rin -
de or ta ya ç� kan in san la r�n ev le ri ni

ve ma hal le le ri ni em lak, ya t� r�m
ek se nin de al g� la ma ya ba� la -

ma la r�. �kin ci ola rak da Afet
Ya sa s� ile il gi li özel bir bö -
lüm yaz ma y� he def li yo -
rum. Bil di �i niz gi bi
Fi kir te pe pro je si "özel
pro je ala n�'ndan ç� ka r� l�p

Afet Ya sa s� kap sa m� na
al�n d� Ma y�s 2013 iti ba riy le.

�u an da da bu ya sa kap sa m�n -
da bir ka mu la� t�r ma teh di tiy le

u� ra� mak ta in san lar. Bu ya sa n�n ba -
r�n ma ve mül ki yet hak la r� na da ir içer di �i ih-

 lal ler te zin ana ba� l�k la r�n dan ola cak. Bu nun
ha ri cin de spe kü las yon üze ri ne bü yü yen em lak
pi ya sa s� ve yak la �an eko no mik kri zin et ki le ri /
so nuç la r� da te zin önem li ko nu la r� ara s�n da yer
al� yor.

� “DÖ NÜ �ÜM KÖ TÜ VUR DU’’
� Bah set ti niz ama bi raz da ha sor mak is ti yo -
rum. Fi kir te pe na s�l bir dö nü �ü mün için de
siz ce? Bu ko nu da ki göz lem ve ön gö rü le ri niz
ne ler?

Dö nü �üm Fi kir te pe’yi çok kö tü vur du. Bu -
ra s� bil di �i niz gi bi sa de ce ev ler den olu �an bir
yer de �il, dük kan la r�, ima lat ha ne le ri, ma ran -
goz ha ne le ri, ta mir ha ne le ri ve ba r�n d�r d� �� pek
çok es naf ve za na at kar la ba� l� ba �� na da bir
eko no mi. Kent sel dö nü �üm se be biy le pek çok
so kak, ma hal le bo �al t�l d�, bu ra da ki i� yer le ri
ka pan d�. Ka lan i� yer le ri ise hem mü� te ri le ri -
nin pek ço �u nu kay bet ti, hem de ya t� r�m ya pa -
ma d�k la r� için borç la r� art t�, pek ço �u if la sa
yak la� t�. Hat ta borç la r� n� ha fif let mek is te yen
ba z� es naf lar, el le rin de ki par sel le ri met re met -
re çan ta c� ta bir edi le cek ki �i le re na kit pa ra kar -
�� l� �� sat t�. 

� Bir yan dan da bo �al t� lan ba z� ev le re Su ri -
ye li ler gel di…

Evet, bo �al m�� ev le re ti ner ci ler, Su ri ye li
mül te ci ler gel di yer le� ti. So kak lar da he men he -
men her gün bir vu ku at var, in san la r�n hu zu ru,
gü ven li �i kal ma d�. Y� k�l d� y� k� la cak, git tik gi -
di yo ruz der ken pek çok in san ev le ri ne çi vi da -
hi ça ka ma d� ve bir çok ev �u an ba k�m s�z l�k tan
ol du �u yer de, için de ya �a yan lar var ken çü rü -
yor. Ba z� böl ge ler de mü te ah hit le re gü ven mi�,
söz le� me si ni im za la y�p evi ni bo �alt m�� in san -
lar yak la ��k bir se ne dir mü te ah hit ler den al ma -
s� ge re ken ki ra be de li ni ala m� yor. 3 y�l d�r tam
h�z de vam eden dö nü �üm sü re cin de �u an ge li -
nen nok ta bir kaç y� k�l m�� ada, için de ti ner ci le -
rin, mül te ci le rin ya �a d� �� bo �al t�l m�� bi na lar,
ve bin ler ce k�z g�n, yor gun, gü ven siz ve yok-
 sul la� m�� ma hal le li. 

Fi kir te pe’de dö nü �üm he men ya r�n ba� -
la sa, bu so run lar çö zül mez mi?

Bu gün bü tün ma hal le yi ev le rin den ç� kar -
t�p, bü tün Fi kir te pe’yi y� k�p he men in �a ata ba� -
la sa n�z da en so nun da or ta ya ç�k ma s� plan la nan
re sim pek de iç aç� c� de �il. Her ada da ki mü te -
ah hit tin ka fa s� na gö re plan la d� �� on lar ca “lüks”
gök de len bir ara ya gel di �in de or ta ya ç� kan re -
sim bü tün lük süz, ka la ba l�k, ruh suz ve çir kin bir
be ton blok lar y� �� n�. Bir de bu na ek sik alt ya p� -
n�n do �u ra ca �� kor kunç tra fik ve di �er prob-
 lem ler ek len di �in de son de re ce kao tik bir
gö rün tü bi zi bek li yor. Bü tün bu prob lem ler iyi
ni yet ve iyi bir plan la may la hal le dil se bi le �u
an Tür ki ye’nin için de bu lun du �u eko no mik
ko �ul lar bi ze çok ya k�n da çok cid di bir em lak

kri zi nin ya �a na ca �� n� gös te ri yor. 2014 y� l� n�n
ilk al t� ay�n da ya �a nan 3’te 1’lik oran da ki ta lep
da ral ma s� ve di �er eko no mik gös ter ge ler ar tar -
da pat la ya cak kriz le rin ha ber ci si. Bu du rum da
bu ra da ki bu dev pro je nin ge ti ri sin den çok gö -
tü rü sü nün ola ca �� a�i kar. K� sa ca s�; bü yük rant
ha yal le ri ger çek le rin göl ge sin de ka la cak gi bi
du ru yor…
� Son ola rak bü yük Ka d� köy res mi ile ka pa -
ta l�m rö por ta j�. Ka d� köy’ün ge le ce �i ne bak t� -
�� n�z da ne gö rü yor su nuz?

Na s�l bir in san ol mak is te di �i miz so ru su,
na s�l bir kent ya rat t� �� m�z dan ay r� dü �ü nü le -
mez. Kent ler in san la r�n ya rat t� �� ve için de ya -
�a ma ya mec bur ol du �u me kan lar d�r, in san
ken ti ya ra t�r ken bir ta raf tan da ya rat t� �� kent in-
 sa n� ya ra t�r. Ün lü co� raf ya c� Da vid Har vey’nin
po pü ler le� tir di �i “Kent hak k�” kav ra m� çer çe -
ve sin den bak t� �� m�z da kim ol du �u muz, na s�l
sos yal ili� ki ler ara d� �� m�z, es te tik de �er le ri miz,
do �ay la olan ili� ki le ri miz, ve ya �am tar z� m�z
ken di ya rat t� �� m�z ken tin ürün le ri dir. Kol lek tif
bir hak olan kent hak k�, na s�l bir in san ol mak
is te di �i miz ar zu suy la, ya �a d� �� m�z ken ti de �i� -
tir me, ye ni den ya p� lan d�r ma hak k� d�r. 

� “KA DI KÖY’ÜN �AN SI, �N SA NI…’’
Ka d� köy’ün en bü yük �an s� ona sa hip ç� -

kan iyi ni yet li, do �a ya, in sa na say g� l� sa kin le -
ri nin var l� ��. Her ne ka dar ran ta da ya l�, do �al
ve ta ri hi zen gin lik le ri mi zi tah rip eden kent sel
dö nü �üm sü reç le ri dört bir yan dan biz le ri k�s -
ka c� al t� na al sa da, bu ra da ki do �a ya ve in sa na
say g� l�, e�it lik çi, sos yal dü �ün ce li Ka d� köy hal -
k� bu tah rip edi ci sü reç ler le sa va �a cak ken di ar -

zu la r� do� rul tu sun da bir kent ya ra ta cak t�r inan -
c�n da y�m. Ka d� köy lü ler ola rak ge le ce �i mi zi
plan lar ken at t� �� m�z her ad� m� ka mu ya ra r�
pren si bi çer çe ve sin de ve uzun va de li so nuç la -
r� he sa ba ka ta rak dü �ün me li yiz. Tüm ça ba m�z
do �a ya ve in sa na say g� l�, e�it lik çi ve top lum cu
bir kent ya rat mak he de fin de ol ma l�.  
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Kadıköylü akademisyen
Duygu Parmaksızoğlu,
belirsizliğin ve endişeli
bir bekleyişin hüküm
sürdüğü Fikirtepe’nin
kentsel dönüşüm
öyküsünü, ABD’deki
üniversitesinde tez 
haline getirdi.

“Dönüşüm Fikirtepe’yi
çok kötü vurdu. 3 yıldır
devam eden dönüşüm

sürecinde şu an 
gelinen nokta birkaç
yıkılmış ada, içinde 

tinercilerin,  mültecilerin
yaşadığı boşaltılmış 
binalar, ve binlerce

kızgın, yorgun, güvensiz
ve yoksullaşmış 

mahalleli…’’ 

Fikirtepe’nin sokak kültürü kayboluyor.

Duygu
Parmaksızo�lu

AMERIKA’DA FIKIRTEPE TEZI!
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�b ra hi ma �a Kah ve si ad� ile an� lan me ka n�,
Yel de �ir me ni, Ac� ba dem, Ko �u yo lu ma hal-
 le le rin de ve 1970'li y�l la r�n son la r� na do� ru

yö re de ya �a m�� olan lar an�m sa ya cak lar d�r.
Kah ve ha ne, �b ra hi ma �a ça y� r� ad� ile an� lan ge -
ni� çe bir düz lü �ün gü ney ba t� kö �e sin de ku ru lu
bu lun mak tay d�. �b ra hi ma �a ça y� r�, Çam l� ca te-
 pe si etek le rin den do �an kü çük de re le rin ta �� d� -
�� alüv yon la r�n olu� tur du �u bir düz lük tür.
Düz lü �ün do �u sun da Ac� ba dem'e do� ru ha fif -
çe yük se len ya ma ca ya k�n bir yer de bü yük çe
bir bos tan ku yu su var d�. Düz lük, Ka d� köy R�h -
t�m �s ke le cad de si ne de �in iner, Ça y�r ba �� ola -
rak an� lan yer ile Hay dar pa �a Gar bi na s� n�n
otur du �u ala na ka dar uza n�r. Ça y� r�n gü ney bö -
lü mün de tren is tas yo nu bi na s� ve is tas yo na ula -
�an ray lar ile de mir yol la r� na ait bi na lar yer al�r.
Ay r� ca �s tan bul un ge rek si mi ni kar �� la mak üze -
re Ana do lu dan va gon lar la ge len bu� da y� de-
 po la mak üze re ku rul mu� olan si lo lar da bu
düz lük le rin de ni ze ula� t� �� k� y� ke si mi nin ba t� -
s� na yer le� ti ril mi� tir. 
� KADIKÖYLÜNÜN KEST�RME YOLU

�b ra hi ma �a ça y� r� uzun sü re kul la n�l ma dan
bo� ola rak kal d�. Düz lük ve ge ni� bir alan ol-

 ma s� ne de niy le genç ler top oy na mak için ya -
rar la n�r lar d�. Ko �u yo lu’nda ya �a yan in san lar
Ka d� köy’e gi dip ge lir ken bu ala n� yü rü mek için
kes tir me ola rak kul la n�r lar d�. Be le di ye oto büs -
le ri sey rek ve ge nel lik le do lu ol du �u için yü rü -
mek ye� le nir di.

Bu ya z� m� z�n ko nu su olan �b ra him a�a
kah ve ha ne si, Ka d� köy'den ge lip, ku ze ye Ko �u -
yo lu ma hal le si ne ç� kan yo lun ku ze ye yö nel di -
�i, bir ba� ka ta n�m la ma ile �im di ki Dr. Eyüp
Ak soy cad de sin den Din lenç Cad de si'ne dö nen
kö �e de yer al mak tay d�. Kah ve ha ne tek kat l� bir
ya p� olup yol dan 2-3 met re içe ri de ve bir ba sa -
mak la gi ri len bir ön bah çe si var d�. Kar �� s�n da
kü çük tek kat l� bir ca mi bu lun mak tay d�. 1950'li
y�l lar da Be le di ye ve Em lak Kre di Ban ka s� ta ra -
f�n dan olu� tu ru lan Ko �u yo lu ma hal le si ne gi den
be le di ye oto büs le ri kah ve nin önün den ge çer di. 

Duy du �u muz ka da r�y la kah ve de, ka ba da -
y� ola rak ta n�m la nan adam lar otu rur du. Bu ki -
�i ler san dal ye le re yan otu rup tes bih sal la ya rak
çev re le ri ni sü ze rek bak t�k la r� bi li nir di. 1960'l�
y�l la r�n son la r� na do� ru bu tür adam lar azal d�.
Ye ri ne çev re de sa y� la r� gi de rek ar tan, oto ba -
k�m i�i ya pan es na f�n kah ve ha ne den ya rar lan -
ma ya ba� la d�. 1980'li y�l lar da Ça y� r�n gü ney
yö nün de Yel de �ir me ni yö nün den ge len ve Üs -
kü dar yö nü ne gi den yo lun üze rin de süs ve bah -
çe bit ki le ri sa tan se ra lar olu� tu. 

� ‘TA R� H� KAH VE HA NE YI KIL DI’
1990'l� y�l lar da Te pe Na ti lus ola rak an� lan

bü yük AVM nin ku rul ma s� ve Mar ma ray pro-
 je si ça l�� ma la r� n�n et ki siy le kah ve ha ne y� k�l d�.
Bel ki önem li bir ta ri hi de �e ri ol ma yan bir ya -
p�y d�. An cak bir dö ne min an� la r� na ta n�k l�k et -
mi�, Bi rin ci Dün ya Sa va ��, �� gal �s tan bu lu, en
az�n dan �kin ci Dün ya Sa va �� y�l la r� n� gör mü�
bir me kan ola rak an lam ta �� m�� t�r.

Bu gün Te pe Na ti lus’un ye �il ala n� n�n bir
kö �e sin de, bel ki de es ki ye rin de ta ri hi �b ra hi -
ma �a Kah ve ha ne si'nin an� s� n� ya �a tan ve i� le -
vi olan bir �b ra hi ma �a Ka fe olu� tu ru la rak,
ad�yla bir lik te dö ne mi ne ili� kin ki mi du var re -
sim le ri, ma sa ve otu rak lar ile do na t� la rak il gi
çe ki ci bir me kan olu� tu ru la bi lir.  
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eçen haf ta bir dü �ü ne git mi� tim. �s tan bul’un
de niz ke na r�n da ki en gü zel bah çe le rin den bi riy -
di. Dü �ün için çok öze nil mi�, ün lü bir or ga ni -
zas yon fir ma s� n�n da des te �i al�n m�� t�. On lar ca

tek tip giy si li ve man ken gö rü nü� lü genç ba yan ko nuk -
la r� kar �� l� yor, elin de ki çi zel ge den ma sa nu ma ra s� n� söy -
le yip yer le ri ne otu run ca ya ka dar e� lik edi yor du. Be nim
bu lun du �um ma sa ya da üç ki �i lik bir ai le ge tir di ler. Hiç -
bi ri miz ta n� m� yor duk. Dü �ün ler de bu tip kar �� la� ma lar
ola �an d�r. Ya r�m sa at ka dar son ra he nüz ye mek ser vi si
ba� la ma m�� t� ki hos tes ha n�m te la� la son ge len ai le ye,
“Be ye fen di si zin ye ri niz yan l�� ol mu�, ger çek ye ri ni zi
gös te re yim” de di. E�i ve k� z� he men kalk t� lar, be ye fen di
de on la ra e� lik et ti. Bu ara da ye ri bi zim ma sa da olan ta -
n� d�k lar gel di. Bi raz son ra ay n� hos tes ye ni den gel di. Kal -
kan be ye fen di nin yer de �i �ik li �i ne de niy le çok k�z g�n ol -
du �u nu, dü �ü nü ter ke yel ten di �i ni söy le di. Ar ka da �� m�z,
“Bi zim için hiç fark et mez, he men bu ra ya bu yur sun lar”
de di. Ge ri ye dö nen be ye fen di ger çek ten çok öf ke liy di.
Bu tip yan l�� l�k la r�n ola bi le ce �i ni, hos tes ha n�m la r�n okul
harç l�k la r� n� te min için ya z�n ça l� �an ö� ren ci ler ol du �u nu,
bu hiz met le ri bel ki de ya �am la r�n da ilk kez yap t�k la r� n� ve
an la y�� l� ol ma s� ge rek ti �i ni söy le dim. Ama öf ke si hiç din -
me di, ge ce bo yun ca bir tek lok ma ye mek ye me di, dü -
�ün sa hip le ri ni azar la d�. Ben yu mu �at ma ya ça l�� t�k ça.
“Be ni ka r� m�n, k� z� m�n ve her ke sin ara s�n da yer de �i� ti -
re rek mah cup et ti ler” de yip dur du. Oy sa ki en çok üz dü -
�ü e�i ve k� z�y d�.

Ay n� du ru mu ye di ya ��n day ken ben de ya �a m�� t�m.
Ab lam ev le ni yor du ve da ma d�n evin de k� na ge ce si ye -
me �i var d�. Ev de sa lon ye ter siz li �i ne de niy le ve Ga zi an -
tep’in o gün kü ge le nek le ri ne gö re ön ce er kek ler da ha
son ra da ba yan lar ye mek yi ye cek ler di. Ev sa hi bi, “Er -
kek ler ye me �e bu yur sun” de yin ce ben de er kek ler s� n� -
f�n da ye mek sa lo nu na do� ru yü rü me ye ba� la m�� t�m.
Sa lo nun ka p� s�n da bi ri si, “Sen ha n�m lar la ye” de di ve
ge ri çek ti. Bü tün ge ce, ne de ni ni söy le me yi da hi bir onur
me se le si ya pa rak h�ç k� r�k lar la a� la m�� t�m. Ben ken di mi
er kek sa y� yor dum ve er kek de �il, ço cuk ye ri ne ko yu lu -
�um be ni çok ya ra la m�� t�. 

�n san la r� yö ne ten en önem li gü dü ler den bi ri si ken di -
le ri ne bir �e kil, bir bi çim ver me ye ça l�� ma la r� ve ver dik -
le ri bu bi çim do� rul tu sun da ken di le ri ne bir de �er biç me -
le ri dir. Se nin biç ti �in de �er den kim se nin ha be ri ol maz
ama sen biç ti �in de �er do� rul tu sun da gu rur la n�r s�n, ki -
bir olu� tu rur sun. Bi ri si do kun du �u za man da bü yük �s t� -
rap çe ker sin. 

�n san lar ger çek du rum la r� n� gö re bil se ler ve bu nun
ken di biç tik le ri de �er den ne den li fark l� ol du �u nu his se -
de bil se ler, dur duk la r� yer de bir sa ni ye bi le du ra maz lar.
Ye di ya ��n day ken ken di me bü yük er kek ro lü seç mi� tim.
“De �il sin” de dik le rin de ise sa at ler ce h�ç k� ra h�ç k� ra a� la -
m�� t�m. Bir in san ken di ne biç ti �i de �er do� rul tu sun da
ya �a ya ma ya ca �� n� gö rür ve ne ko num da ol du �u nu an -
la y�p ona gö re bir ya �am ku rar sa bu yü ce bir dav ra n�� -
t�r. Ama in san lar ken di ego la r� n� bes le ye cek �e kil de ken -
di biç tik le ri de �er le rin pe �in de ko� ma ya ve ko ru ma ya
ça l� �� yor lar. Bu ça ba ya yo �un la� t�k ça ger çek ler den da -
ha faz la uzak la �� yor lar. Gu rur la r� ve ki bir le ri bi raz da ha
ar t� yor. Gu rur ve ki bir pe �in de ko� mak, her ke sin her �e -
yi gör dü �ü ama se nin gö re me di �in kör bir ko �u dur. Her
an bir en ge le ta k� la bi lir, yer le re dü �e bi lir, hat ta ki bir de -
ni zin de bo �u la bi lir sin bi le…

Ben ye di ya ��n day ken ba ba la ra, am ca la ra özen mi� -
tim, hiç dö nüp ken di me bak ma m�� t�m. Ken di ne de �er
bi çip onu ya �am bi çi mi ha li ne ge ti ren le rin de ben den bir
fark la r� yok. Ön ce de �er bi çip son ra ba ��m l� l�k ha li ne ge -
ti ri yor lar. Yü rü yü� le ri, dav ra n�� la r�, ba k�� la r�, tu tum ve
dav ra n�� la r� hep ben ze me ye ça l�� t�k la r� in san la r�n tak li di
ha li ne gi ri yor. Öy le za y�f in san la r�z ki d� �ar da gör dü �ü -
müz her �ey bi zi et ki si al t� na ala bi li yor. En az�n dan er kek
ço cuk lar ba ba ya, k�z ço cuk lar ana ya ben ze me ye ça l� �� -
yor lar. He le te le viz yon, di zi ler ve film ler, özel lik le genç -
ler de ya rat t�k la r� özen ti ile, saç la r�, sa kal la r�, yü rü yü� le ri,
ko nu� ma la r�, tu tum ve dav ra n�� la r�n da bir çok �e yi de -
�i� ti ri yor.

Ba ��m l� l�k ha li ne ge tir di �i miz, öz de� le� ti �i miz her
�ey bi zim için bir �s t� rap kay na �� d�r. Genç ken saç la r� m�
Tony Cur tis’e ben zet me ye ça l�� m�� t�m. Er rol Flynn gi bi
de kay tan bir b� y�k b� rak m�� t�m. �im di o gün ler den ka lan
bir fo to� ra f�m var, bak ma ya bi le ta ham mül ede mi yo rum.
�ki genç k�z o sa ç� ve b� y� �� bo yu ma ya k�� t� ra ma y�p alay -
l� bak m�� lar d�, ne ka dar �s t� rap çek ti �i mi tah min et me niz
ola nak s�z d�r.

Dö nüp ya �a m� n� za ba k� n�z; ken di ger çe �i niz den
uzak la ��p ney le öz de� le �ir se niz ay n� za man da �s t� rap la
da bü tün le �ir si niz. Ni ce in san lar gö rü yo rum; pa ra la r�y la,
mal la r�y la öz de� le �i yor lar. Öz gür lük le ri, ya �a ma se vinç -
le ri kay bo lu yor. Mut lu luk kay na �� ola rak gö rüp bi rik tir -
dik le ri �ey ler mut suz luk kay na �� olu yor. Ha sis lik, k�s -
kanç l�k, kay bet me kor ku su, sa hip len me duy gu su ya -
�am la r� n� mah ve di yor. Te fe ci lik bu ne den le çok zor ve
en di �e ve ri ci bir i� tir. Pa ray la öz de� le �ir onu tek ka zanç
yo lu ola rak gö rür ve ol du �un dan faz la de �er ve rir si niz.
Gü zel li �i ile öz de� le �en ba yan lar var d�r. Ya� la r� iler le dik -
çe her gün ay r� bir yer le ri için b� çak al t� na ya tar lar. A��z -
la r�, bu run la r�, bo yun la r�, ka� la r�, göz le ri ke si lir, çar p� l�r,
e� ri lir, do �al l�k tan ne ka dar uzak la� t�k la r� n�n far k� na var -
ma dan ge ri le  ge ri le  do la ��r lar. Bi ri si es te tik le rin de ki ku -
su ra dik kat le bak sa ne çok ac� çe ker ler bi lir mi si niz?

Ruh sal ve zi hin sel ol gun lu �a ula� m�� bir in san sa n�z
ken di niz le ba r� ��k olur su nuz. Do �al ola rak ken di ni ze, gö -
rü nü �ü nü ze, te miz li �i ni ze, k� l�k k� ya fe ti ni ze özen gös te -
rir si niz. Er kek le re pek ya k�� m� yor ama ba yan sa n�z sa ç� -
n� z� da bo ya t�r s� n�z. Bun lar ken di mi ze olan say g� m� z�n
ifa de si dir. Si ze ait ol ma dan üze ri ni ze ya p�� t�r d� �� n�z, do -
�al l� �� n� z� bo zan �ey ler ise ya ban c� bi rer el bi se gi bi du -
rur lar. �� re ti du ru� la r� ba� ka la r� ta ra f�n dan fark edil di �in -
de, si ze �s t� rap ve rir ler.

E�er üze ri ni ze ya p�� t� r�p öz de� le� ti �i niz �ey ler var -
sa; pa ra, pul, �öh ret, tu tum, dav ra n��, yü rü yü�, ba k��…
Bi li niz ki hep si si zin do �al l� �� n� z� bo zar, gu rur, ki bir,
özen ti, ken di ni be �en mi� lik gi bi komp leks ler ya ra t�r.
Bun lar la ne ka dar çok öz de� le �ir se niz ac� la r� n�z o ka dar
ço �a l�r. En zor �ey on la r� terk et mek tir. Terk ça ba s� ac�
ve rir ama o ac� ya da yan mak bun la r�n ya rat t� �� ac� la ra
da yan mak tan da ha ko lay d�r.                

ÖZEN�LENLE
ÖZDE�LE�MEK

G

Okan Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. H. Savaş
Ayberk,  Gazete Kadıköy
okurları için İbrahimağa
Çayırı ve Kahvehanesi’nin
hikayesini kaleme aldı...

GE Z� Di re ni �i s� ra s�n da Üm ra ni -
ye’de ki ey lem de bir ara c�n çarp -
ma s� so nu cu ha ya t� n� kay be den
Meh met Ay va l� ta�'�n Mo da'da bu -
lu nan büs tü ye ni len di. 
Ka d� köy Be le di ye si,  Ka d� köy lü le -
rin, fo rum la r�n ve ai le si nin is te �i
üze ri ne, Mo da Es ki Ha vuz Mey da -

n�’na ‘’Meh met Ay va l� ta� Mey da n�’’
ad� ve ril me si için Be le di ye Mec li -
si’nden ka rar ç� kar m�� ve Mey da -
n�n is mi "Meh met Ay va l� ta� Mey -
da n� ola rak de �i� ti ril mi� ti. Mey da -
na Ka d� köy Be le di yes ta ra f�n dan
yap t� r� lan Meh met Ay va l� ta�’�n,
büs tü ko nul du. 

MODA’YA MEHMET 
AYVALITAŞ BÜSTÜ 

B�R DEVR�N TANI�I;
İbrahimağa Kahvehanesi...

B�R zamanlar kahvenin
bulundu�u arsan�n bugünkü

sahibi Erhan Göksel'in
gazetemize verdi�i bilgilere

göre de �brahima�a
kahvehanesi, Dinlenç Caddesi
ile Dr Eyüp Aksoy caddesinin
kesi�ti�i yerde, bundan 100

y�l önce var olan bir
binadayd�. Hem kahvehane

hem de yar� otel gibi
çal��t�r�lan bir i�letme gibiydi.
Kahvehanenin üst kat�nda,

vardiyal� çal��an bekar i�çiler
konakl�yordu. Çok yönlü bir

i�letme gibi çal��an
�brahima�a kahvehanesi uzun
y�llar hizmet verdikten sonra,

60’l� y�llarda kapand�.
�brahima�a'da 60’l� y�llarda

otomobil tamiri yapan ki�iler
ço�almaya ba�lad�.

Sö�ütlüçe�me hamam�nda
bulunan tamirhanelerin,
�brahima�a bölgesine

yerle�mesiyle, kahvehanenin
olu�turmu� oldu�u gelenek

ortadan kalkt�. Y�llar geçtikçe
�stanbul'un öneminin

artmas�yla Üsküdar'a giden
otobüs hatt� ve tramvay yolu

ile ula��m olanaklar�n�n
artt�r�lmas� ile Anadolu

bölgesinde ya�ayan insanlar�n
hayatlar�nda kolayl�k

sa�lanmaya ba�land�. �ehir
yollar�n�n modern hayata göre
de�i�tirilmesi ile 2008 y�l�nda
ba�lanan Marmaray projesi

kapsam�nda yap�lan planlara
dahil olamayan eski

kahvehanenin bulundu�u arsa
da binan�n bulundu�u bölüm
istimlak edildi. Kahvehanenin
bahçesi olarak bilinen k�s�m
�u an otomobil tamirhanesi

olarak hizmet vermeye devam
ediyor.

“Kahvehanenin
üstünde bekar

işçiler yaşardı”
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● Sem ra ÇE LE B�

Ba har la bir lik te so kak lar dan yük se len mü -
zik ses le ri ar t� yor. Ka d� köy’ün yü rü me -
ye, soh be te, al�� ve ri �e do yul maz ta ri hi

çar �� s� n�n için de mü zis yen ler �ar k� lar söy lü yor,
bi raz yu ka r� Ba ha ri ye cad de si ne ç� k�n ca bi ri
kuk la oy na t� yor, Mo da’ya do� ru iler le yin ce yü -
zü bem be yaz bir ka d�n pan to mim ya p� yor, is ke -
le ye inin ce mü zi �in bin bir to nu si zi kar �� ya ka ya
u�ur lu yor. Ço �u za man bu mü zik zi ya fe ti va pur -
da da de vam edi yor. 

Fa kat ha yat bu ka dar ba sit de �il. He nüz so -
kak ta sa nat la kar �� la� ma ya al�� ma m�� pek çok
in san on la ra, “so ka �a dü� mü�” gö züy le ba k�p di-
 len ci mu ame le si ya p� yor; bir k� s�m es naf “gü rül -
tü” yap t�k la r� ge rek çe siy le �i kâ yet edi yor, za b� ta
ki mi za man zor kul la na rak ens tür man la r� na el
ko yu yor, hat ta po lis gö zal t� na al� yor. 

Hal böy le olun ca biz de Ka d� köy’ün so kak -
la r� n� mes ken ey le mi� sa nat ç� lar la ko nu� tuk, ne -
den so ka �� seç tik le ri ni, in san lar dan na s�l bir
dav ra n�� bek le dik le ri ni, öne ri le ri ni ve ta lep le ri ni
din le dik. Tay lan, Ha zal, U�ur ve Jan set, so kak
sa nat ç� l� �� n� Ga ze te Ka d� köy’e an lat t�. 

� “ME KÂN SIZ” VE “YURT SUZ”
En çok Ta ri hi çar �� için de ki Ki li se Mey da -

n�’nda rast l� yo ruz on la ra. O yüz den ilk du ra �� -
m�z, ki li se çan la r� n� duy ma ya al� ��k ol du �u muz
o kü çük mey dan olu yor. K� z�l saç l� bir ka d�n ku-
 ca ��n da ko ca man çel lo suy la, uzun saç l� bir adam
elin de gi ta r�y la, her ke sin ha ya t�n da mut la ka bir
an� ya te ka bül eden unu tul maz �ar k� la r� ses len di -
ri yor. Ka la ba l�k gi de rek ar t� yor. Al�� ve ri �i ni yap-
 m�� elin de tor ba lar la yü rür ken, mü zi �i du yup
din len me ye ka rar ve ren ya� l� tey ze ler; ço cu �uy -
la gez me ye ç�k m�� genç ka d�n lar; am ca lar, genç
er kek ler, sev gi li ler, ço cuk lar… Gez me le ri ne ara
ve rip mü zi �in tat l� hu zu ru na b� ra k� ve ri yor ken-
 di ni. Mü zis yen le rin önün de ki gi tar ka b� na üç be�
ku ru� at ma dan ge çen çok az. 

Prog ram la r� na ara ver dik le rin de isim le ri nin
Tay lan ve Ha zal ol duk la r� n� ö� ren di �i miz mü -
zis yen ler le soh be te ko yu lu yo ruz. 

As l�n da “Na me kan (Me kân s�z)” ve “No
Land (Yer siz-Yurt suz)” ad l� iki fark l� gru bun
üye si ol duk la r� hal de, za man za man so kak ta bir-
 lik te ça l� yor lar. Uzun sü re bar lar da çal d�k tan
son ra, in san la r� “e� len di re me di �i” için so kak ta
mü zik yap ma ya ba� la yan Tay lan, “so kak ta çal-
 mak da ha çok ka zan d�r m� yor ama çok da ha iyi”
di yor. 

� PA RA DAN ÖN CE ÖZ GÜR LÜK
So kak ta çok da ha öz gür ol du �u nu söy le yen

Tay lan, bu du ru mu �öy le aç�k l� yor: “Za man za -
man bar lar da ki gi bi is tek ya pan lar olu yor, ben
bil mi yo rum, is tek al m� yo ruz di ye bi li yo rum. �s -
te di �im za man ara ve ri yo rum. Ca n�m s� k�l d� ��n -
da b� ra k�p gi di yo rum. Me se la is tek ya p�p pa ra
at ma ya ça l� �an la ra dur di ye bi li yo rum. Çün kü
bu nu al�� kan l�k ha li ne ge tir mi� ler. Ba na bir gün,
bi ri si 4 li ra y� gös te re rek, bi lir sen ata ca ��m de di.
Lüt fen ce bi ne koy onu, at ma de dim. Ve bu nu
ora da ki in san la r�n ara s�n da söy le dim. Bu nu bir -
kaç ke re yap t�m. Ya da bi ri si pa ra ata cak t� at ma -
na ge rek yok bi li yor sam söy le rim de dim.
Pa ra dan ön ce öz gür lü �ü müz ge li yor.”

So kak ta ol ma n�n olum lu yan la r� ka dar de za -
van taj la r� ol du �u nu da be lir ti yor Tay lan. Bun la -
r�n ba ��n da bir stan dar d�n ve dü zen le me nin
ol ma ma s� n�n gel di �i ni be lir ten Tay lan’a gö re ye -
rel yö ne tim ler bu i�i so kak sa nat ç� la r�y la gö rü �e -
rek çöz me li: “Ka d� köy’de mü zik ya pa bil di �i miz
iki yer var; Çar �� ve Ba ha ri ye Cad de si.  Ama
mü zi �i ni in san la ra du yur mak is te yen çok sa y� da
grup var. Ba� ta ken di ara m�z da sa at s� n� r� koy-
 duk. Her grup iki sa at ça la cak t� an cak ol ma d�,
otu ran kalk m� yor. Ka d� köy Be le di ye si’nin da ha
çok al ter na tif ya rat ma s� ge re ki yor. Bir de am fi -
yi ya sak la d� lar. Za b� ta am fi gö rün ce mü da ha le
edi yor. Ses ten �i ka yet var m��. Evet, mik ro fon ol-
 ma ma l� ama bir ke ma n�, bir ba� la ma y� du yur -
mak için bir �ey tak mak zo run da s�n. Gi tar, çel lo
gi bi alet le rin du yu mu bi raz s� k�n t� l�. Bun la r� du -
yur mak için am fi ye ih ti yaç var. Bu nun dü zen -
len me si ge re ki yor. Bir de si bel s� n� r� ge ti ri le bi lir.
Am fi ya sa ��n dan be ri bir çok grup mü zik ya pa -
maz ha le gel di.”
� BE YO� LU’NA GÖ RE DA HA RA HAT

Met ro is tas yon la r�n da da çal d�k la r� n� söy le -
yen Ha zal ise ora lar da ki uy gu la ma n�n Ka d� -
köy’de de ya p� la bi le ce �i ni söy lü yor: Met ro
is tas yon la r�n da am fi kul lan mak ser best ama bel -
li bir de si be lin üze rin de ça la m� yor su nuz. Bu ra -

da ki es na f� ra hat s�z et me ye cek bir uy gu la ma ge-
 ti ri le bi lir.” 

Ha zal, Be yo� lu’nda za b� ta n�n sert mü da ha -
le le ri ne ma ruz kal d�k la r� n� be lir te rek “So kak
mü zis yen li �i nin do� du �u yer dir Be yo� lu. An -
cak da ha bir haf ta ön ce so kak ta ki tüm mü zis -
yen le ri top la d� lar. Ens trü man la r� al�p bir de po ya
ko yu yor lar son ra da el al t�n dan sa t� yor lar. Ora -
da ki uy gu la ma lar kor kunç. Ney se ki Ka d� köy’de
ra ha t�z.” di yor. 

Ka d� köy’de do �up bü yü dü �ü nü, bu ra da ki
es na fa da za b� ta ya da a�i na ol duk la r� n� söy le yen
Ha zal, ba zen zor luk lar la kar �� la� sa lar da Ka d� -
köy’de say g� gör dük le ri ni his set tik le ri ni ifa de
edi yor. Ka d� köy Mü zis yen ler Der ne �i ad l� so -
kak mü zis yen le ri ni bu lu� tu ra cak bir der nek kur-
 ma y� dü �ün dük le ri ni söy le yen Ha zal, bu
gi ri �im le ri nin de va m� n� mad di ola nak s�z l�k lar
ne de niy le ge ti re me dik le ri ni ve ye rel yö ne tim den
des tek bek le dik le ri ni be lir ti yor. 

� “ÇAR �I DA YIM KON SE RE GEL”
Hal k�n so kak mü zis yen le ri ne na s�l bak t� �� n�

sor du �u muz da ise bu nun bir “kül tür” me se le si
ol du �u ce va b� n� al� yo ruz. Ken di ai le si nin bi le
ken di si ne “mo dern di len ci” gö züy le bak t� �� n�
söy le yen Ha zal �öy le ya n�t l� yor bi zi: “Ben be�
al t� y�l d�r so kak mü zi �i ya p� yo rum ama ai lem bi -
le ba na mo dern di len ci gö züy le ba k� yor du. Ço -
�u in san da böy le. Ama son y�l lar da al�� ma ya
ba� la d�k la r� n� gö rü yo ruz. So kak ta kaç ta ne in san
ha ya t�n da bir kon se re git mi� tir? Halk kon ser le -
rin den bah set mi yo rum, pa ra ve rip bi let al�p. Çok
az. Me se la biz ge çen se ne �u nu da gör dük Tay-
 lan’la. �n san lar bir bi ri ne te le fon aç�p “Çar �� da -
y�m bi raz dan bu ra da bir kon ser ola cak,  gel sen
de din le” di ye bi li yor. Ar t�k halk böy le yak la �� -
yor. Ör ne �in za b� ta bi ze mü da ha le et ti �in de biz-
 den ön ce çev re de ki ler kar �� ç� k� yor.”   

� KA DI KÖY AR TIK YET M� YOR
Hem hal k�n hem de il çe be le di ye si nin tav r�

ne de niy le so kak sa nat ç� la r� n�n son y�l lar da Ka d� -

köy’ü ter cih et ti �i ne dik kat çe ken Tay lan’�n son
sö zü ise �u olu yor: “Be yo� lu’ndan ç� kar t� lan sa -
nat ç� la r�n ter ci hi ta bi ki Ka d� köy. An cak ar t�k üst
üs te bin me ye ba� la d� grup lar. Çok ka la ba l� ��z,
Ka d� köy yet mi yor. �s tan bul çok ka la ba l�k bir �e -

hir ama biz Ka d� köy ve Ada lar’dan ba� ka bir
yer de mü zik ya pa m� yo ruz. CHP’li be le di ye ler
or tak bir dü zen le mey le bu nu ya pa bi lir. Be �ik ta�,
�i� li, Bak�rköy gi bi il çe ler de de mü zik yap mak
is ti yo ruz.”

“Modern dilenci
değil sanatçıyız”
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BAHAR�YE Caddesi’nde bir
arkada��yla birlikte gitar çal�p
söyleyen U�ur da Taylan ve
Hazal’dan çok farkl� dü�ünmüyor.
Ancak U�ur, yerel yönetimlerden
çok, örgütlenerek toplumun
kültür alg�s�n�n de�i�tirilmesinden
yana. Kendisiyle konu�tu�umuz
gün bir dernek kurulu�u için
toplant�ya gitmeye haz�rlanan

U�ur, “Tamam iyi tepkiler de
al�yoruz ama kötü bakan da çok
oluyor. Bir dernek kapsam�nda
izinli bir �ekilde yapt���m�z zaman
büyük bir ilgi toplayaca��m�z�
dü�ünüyorum. Toplumun sanata
ilgisi artacak.” diyor. 
Kartal’da oturdu�u için
Kad�köy’de çald���n� söyleyen
U�ur, Bahariye Caddesi’ni ise

“kendi kafa yap�s�na uygun
insanlar” oldu�u için tercih etti�ini
söylüyor. Üç y�ld�r Bahariye’de
çalan U�ur da “dilenci” olarak
görülmekten �ikâyetçi: “Baz�lar�
geliyor ‘harikas�n�z, çok güzel
çal�yorsunuz’ diyor. Baz�lar� da
‘siz oturdu�unuz yerden para
kazan�yorsunuz, vergi
ödemiyorsunuz’ diyor. 

Dilencilikle çok kar��t�ran insan
var. Toplumun kültür sanat�n�n
zay�f olmas�ndan kaynaklan�yor
bu da.  Sonuçta biz burada
elimizi aç�p ‘Allah r�zas� için bir
sadaka verin’ demiyoruz. Burada
bir sanat sergiliyoruz, emek sarf
ediyoruz. Ve bu eme�in kar��l���n�
takdir eden insanlar sadece bize
destek oluyor.” 

“Dilenmiyoruz sanat sergiliyoruz”

YILLARDIR Bahariye Caddesi’nde
pantomim yapan Janset Karavin, belki
de dünyan�n en zor sanat�yla yani
‘susarak’ soka��n gürültüsü içinde ilgi
topluyor. Janset, “Kad�köylülerin bana ve
pantomime genel tepkileri her zaman
çok olumlu olmu�tur; öyle çok güzel
insan tan�d�m ki Kad�köy'de. Ancak daha
da kozmopolit bir semt olan Beyo�lu'nda
ve Ankara'da ald���m tepkinin
Kad�köylülerin ça�da� tepkisinden epey
uzak oldu�unu üzülerek ya�ad�m. �u bir
gerçek ki insan�m�z sanattan yaz�k ki
uzak ve bu durum yükselen
muhafazakârl�kla git gide art�yor.” diyor.

“Sokak sanatç�s�” kavram�n� reddeden
Janset, �unlar� söylüyor: “Ben
sanatç�y�m; bir pantomim sanatç�s�y�m,
yazar�m. Çal��t���n�z sanat disiplinini,
i�inizi, derdinizi soka�a ta��rd���n�zda
sokak sanatç�s� m� olursunuz? Sanatç�
sanatç�d�r, sokak da sokak; hep
performanslar�m�n ard�ndan yapt���m
konu�malarda söyledi�im gibi, sokak
hayat�n kalbidir ama elbette sokaklar
sanatla daha da güzeldir, daha da canl�
atar kalpleri sokaklar�n ve sokaklarda
sanatla çarp��an bizlerin kalpleri gibi. 
Bu muhafazakâr laneti bozman�n yolu
sanattan ve sokaktan geçiyor.”

“Kadıköylülerin
ilgisi hep olumlu”

Son yıllarda
Kadıköy’ün tarihi
çarşısı, iskelesi ve
sokakları notalarla
nidalanıyor, danslarla
gülümsüyor, 
oyunlarla şenleniyor.
Sokağı mesken
eyleyen sanatçılar,
kentin hızlı 
temposunda ruhu
doyurmaya devam
ediyor.

Ancak onlar da gül bahçesinde yaşamıyor,
sokakta sanat yapmanın sıkıntılarını yaşıyor.

Kendilerine “modern dilenci” gözüyle bakıldığını
söyleyen sokak sanatçıları “Biz dilenci değil

sanatçıyız. Tek derdimiz özgür bir ortamda 
insanlarla buluşmak.” diyor.

“Modern dilenci
değil sanatçıyız”
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● Gökçe UYGUN

Ba� dat Cad de si Fo ru mu Ba� ka n�, uzun y�l lar
Ener ji Ba kan l� ��’nda ça l�� m�� olan Ka d� köy -
lü je olo ji mü hen di si Bü lent �b ri �im, ‘’Kent sel

Dö nü �üm de Kit le sel Ölüm Ris ki - As best (am -
yant)’’ ba� l�k l� bir ra por ha z�r la d�. 68 say fa l�k ra por -
da, Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� �� ta ra f�n dan ül ke
ge ne lin de ba� la t� lan kent sel dö nü �üm kap sa m�n da,
he men hep si as best içe ren yak la ��k 7 mil yon bi na n�n
y� k�l ma s� plan lan d� �� an�m sa t� la rak, dö nü �üm de, ge -
le ce �e yö ne lik po li tik, çev re sel sos yal ve eko no mik
so run lar ile ya sa ve yö net me lik le re uy gun luk gi bi
ko nu la r�n öte sin de çok cid di sa� l�k so run la r� n�n da
gün dem de ol du �u na dik kat çe kil di. 

Ra por da, “öl dü rü cü toz” ola rak bi li nen kan se -
ro jen bir mad de olan as bes tin  Av ru pa’da 2005’ten
be ri ya sak ol du �u, as best li mal ze me le rin kal d� r�l -
ma s�n dan de po lan ma s� na ka dar olan sü reç ler de ya -
sa lar la çok s� k� yap t� r�m lar uy gu lan d� �� be lir ti le rek,
‘ Bir çok ül ke de ka mu oyu bu ko nu da son de re ce du-
 yar l� d�r. An cak, ül ke miz de as bes tin ölüm cül za rar -
la r� ko nu sun da bi lin cin ol du �un dan sö ze di le mez.
Tür ki ye’de da ha ye ni ya sak lan mak la bir lik te, ev le -
ri mi zin ça t� la r�n da ve te si sat lar da ha len bu lun mak -
ta d�r. �n �a at sek tö rün de, özel lik le Kent sel Dö nü �üm
se fer ber li �i sü rer ken, as bes tin et ki le ri nin en az 50
y�l da ha or ta da ol du �u net bir �e kil de gö rü le cek tir’’
de nil di. “As best li mal ze me le rin ya rat t� �� sa� l�k ris -
ki için ge rek li ön lem ler al�n m� yor!’’ uya r� s� ya p� lan
ra por da, �u gö rü� le re yer ve ril di: “Y� k�m lar s� ra s�n -
da ge rek li ön lem le rin al�n d� �� na pek rast la m� yor.
As best sa de ce ça l� �an lar için de �il, çev re de ki halk
için de teh li ke li. Çev re miz de ki her bir bi na y� k� m�,
kan ser ris ki de mek tir. Y� k�n t�, haf ri yat as best li mal -
ze me den ay r�� t� r� l� yor mu so ru su nun ya n� t� ne ya -
z�k ki olum suz dur. “Kent sel Dö nü �üm” ad� al t�n da
yü rü tü len ve ya k�n ge le cek te çok aç� dan cid di so -

run la r�n ya �a na ca �� bu rant sü re ci ne kar �� ç�k mak
bin ler ce in sa n� m� z�n sa� l� �� aç� s�n dan da son de re -
ce önem li dir.  

Y� k�m lar ve y� k�m son ra s� or ta ya ç� kan y� k�n t� -
la r�n kal d� r�l ma s�/de po lan ma s� ko nu su nun da bü yük
aci li yet ta �� yor. Bi na la r�n he men he men pek çok k�s-
 m�n da bu lu nan as best ise özel lik le ya k�n ge le cek te
top lum sa� l� �� aç� s�n dan bü yük bir risk olu� tur mak -
ta d�r. Ya r�n bi le geç ola bi lir, bu gün den acil ön lem -
ler al�n ma l�! Bu ris kin or ta dan kal d� r�l ma s� an cak,
mes lek oda la r�, aka de mis yen ler, be le di ye le rin hal -
k� m� z� bil gi len dir me si, ye rel ör güt ler ve böl ge hal -
k� n�n di ren me siy le ger çek le �e bi le cek tir. ‘’
� BE LE D� YE LE R�N ‘AS BEST’ YET K� S� YOK
Kad�köy Belediyesi yetkilileri ise asbest konusunda
yerel yönetimlere verilmi� bir yetki ve sorumluluk
olmad���na i�aret ederek, �u aç�klamay� yapt�: 
‘’Asbestin tesbiti ve y�k�m esnas�nda binadan uza-
kla�t�r�lmas� ve sonras�nda bertaraf� süreciyle ilgili
bakanl���n sorumluluk verdi�i bir kurum yok. Süreç
mu�lak... �lgili yönetmeliklere göre binada asbest
varsa in�aat �irketi o asbesti uzmanlara söktürmekle
sorumlu.  Biz bu y�l ba��nda Meclisimizden, riskli
binalar�n y�k�m ve in�aat süreçleri ile ilgili bir dizi
karar ç�kartt�k. Bu kararlarda in�aat sahas� at�k yöne-
timine ili�kin, asbestin de içinde oldu�u, ‘Tehlikeli
at�k s�n�f�na giren malzemelerin ilgili yönetmelik-
lere uygun bertaraf edilmesi sa�lanmal�d�r’ de-
niliyor. Bizce bu konuya; tüm taraflar� kapsayan,
içerinden toplumsal bilinçlenirme ve e�itim çal��-
malar�n�n da oldu�u, rol ve sorumluluklar�n belir-
lendi�i bir bak�� aç�s�yla yakla�mak gerekir. Ayr�ca
devletin ve yasa koyucular�n�n da yönetmelikteki
denetim ve uygulama sorumluluklar�nda yerel yöne-
timlere de görev vermesi, uygulanabilirli�i artt�ra-
cakt�r. Belediye olarak bu konuda ilgili kurumlarla
birlikte çal��maya haz�r�z.’’
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TER MO MET RE LER her ne ka dar da -
ha dü �ük slar gös ter se de ha va da ki
nem ve basncn et ki siy le yaz ay -
larnda his se di len scaklk 35-40’yi bu -
la bil mek te dir. A�r scak lar dan et ki le -
nen has ta lar da kalp da mar larndan, ya
da kalp ka pak larnda ki prob lem ler ne -
de niy le “ak ci �er öde mi” de ni len kalp
yet mez li �i ne gö tü ren du rum lar or ta ya
çka bil mek te dir. Bu ne den le hem kro -
nik has talklar olan lar hem de sa�lkl
bi rey le rin önem li sa�lk so run lar ya �a -
ma mas için a�r scak la ra kar� mut la -
ka ön lem al mas ge re ki yor. Nem li
scak ha va, sa�lkl bi rey le rin de vü cut -
larn su suz bra ka rak kalp kri zi ris ki ile
kar� kar�ya bra ka bi lir. Kalp has ta lar
scak ha va lar da kay be de cek le ri ter ile
elek tro lit den ge siz li �i ya �a ya bi lir ve
tan si yon lar et ki le ne bi lir. Ya �a nan bu
du rum lar kal bin çal�masn et ki le ye rek
ri tim prob lem le ri ne yol aça bi lir. Gö� -
sün de a�r, ne fes darl�, çarpnt gi bi
so run lar olan ki �i le rin hiç za man kay -
bet me den bir sa�lk ku ru lu �u na ba� -
vur ma lar ge re kir.
� �LAÇ LA RI NIZ MEV S�ME GÖ RE
AYAR LAN MA LI:
Bir bo ru dan su yun ak� hzl, baln
ak� ise ol duk ça ya va�tr. Vü cu dun
su suz ka la rak sv kay bet me si kann
da mar lar dan baln bo ru dan akt� gi bi
ya va� ak masna ne den olur. Kalp da -
mar has tas olan lar da kan ak�kanl�

ol duk ça önem li dir. Bir çok ki �i kan -
larnn ak�kanl�nn art mas için dok -
tor kon tro lün de kan su landrc ilaç lar
kul lan mak tadr. Çün kü bal gi bi ya va�
akan kan, so run lu olan da mar lar da
prob lem le re yol aça bi lir. Tan si yon ilaç -
lar vü cut ta ki faz la tu zu ve kal bi yo ran
su yu d�ar at ma özel li �i ne de niy le
sod yum ve po tas yum kaybna ne den
olur. �laç kay nakl kayp, ter le mey le de
ar ta ca�ndan, �d rar sök tü rü cü tan si yon
ilaç lar kul la nan ki �i ler, ri tim prob lem le -
ri ve ya za man za man bi linç bo zuk lu �u
ya �a ya bi lir ler. Bu ne den le ilaç larnn
ayar lan mas için dok tor laryla gö rü� -
me li dir ler.
� KL� MA YA D�K KAT!:
Ani scak ve so �uk de �i �im le ri, kalp
kri zi ris ki ni te tik le di �i için se rin le mek
için kul lanlan kli ma ya di rekt ma ruz
kalnma mas ge rek mek te dir. Özel lik le
scak larn çok yük sek ol du �u za man -
lar da eve gi rer gir mez kli ma çal�trlp
kar�snda otur mak çok za rarldr.
Ayrca kli ma snn 22-23 de re ce ler de
ol mas ve mut la ka bakmlarnn
yaplmas ge re kir.
� SI CAK LA K� LO B�R LE ��N CE
KAL BE FAZ LA DAN YÜK B� NER:
Her or ga niz mann to le re ede bi le ce �i
bir yük mik tar bu lun mak tadr. �n san
vü cu du bir ara ca ben ze ti le cek olur sa,
ara ca ne ka dar yük yük le nir se onu
ta�mak ta za man la zor la na ca� ve mo -
to run dan ses gel me ye ba� la ya ca�
unu tul ma maldr. �n san vü cu du da to -
le re ede bi le ce �i ki lo nun üze ri ne
çkt�nda, ba� ta da mar lar ve kalp ol -
mak üze re tüm or gan lar zor lanr.
� YAZ SI CAK LA RI NI NEM ORA NI
DÜ �ÜK BÖL GE LER DE GE Ç� R�N:
Ka ra sal ik lim böl ge le rin de ki yük sek

scaklklar nem oran dü �ük lü �ü ne de -
niy le nem li böl ge le re gö re çok da ha az
his se dil mek te dir. Bu ne den le özel lik le
kalp ve da mar has talklar olan larn ta til
için Ana do lu’yu ter cih ede bi lir. Yaz
de niz key fi ya �a ya rak ge çir mek is te -
yen ler ise kalp sa�l�n olum suz et ki -
le me ye cek, nem oran dü �ük bel de le ri
ter cih et me li dir.
� SIR TÜS TÜ YÜ ZÜN
Yaz scak larnda 11.00-16.00 sa at le ri
arasnda d�ar çkma mak önem li dir.
Özel lik le kalp ve da mar has ta lar, scak
ha va da mut la ka d�ar çka cak sa, bu -
nal ma ya cak lar se rin bir yer de otur -
maldr. Di rekt bey ne et ki eden gü ne�
�nlarndan ko run mak için �ap ka, açk
renk li ve ter let me yen kya fet ler ter cih
et me li dir. Uzun sü re gü ne� te ka la rak
vü cut ssn yük sel ten ki �i le rin se rin le -
mek amacyla su ya balkla ma at la ma -
lar, özel lik le kal bin de so run olan has -
ta lar da cid di prob lem ler ya ra ta bi lir bu
ne den le de ni ze gi rer ken bi le vü cu dun
ya va� ya va� al�trlmasna, müm kün se
srtüs tü de ni ze gi ril me si sa�lk
açsndan önem li dir.
� Kal bi ni zi ko ru mak için:
� �de al ki lo nu zu ko ru yun.
� Gün de mut la ka yarm sa at yü rü -
yün. 
� �e ker, tuz ve ko les te rol den fa kir
gda lar ile bes le nin.
�Krmz et ye ri ne, be yaz eti ter cih
edin.
� Hay van sal ya� lar dan uzak du rum.
� Si ga ra iç me yin.
� Scak ha va lar da Al kol kul lan ma ma -
ya dik kat edin
� Var sa tan si yon ve �e ker has -
tal�nz mut la ka kon trol altnda tu tun.
� Stres le ba� et me yol larn ke� fe din.

Kentsel dönüşüm çerçevesinde binalar yıkıldıkça
havaya çok ciddi miktarda asbest denilen

kanserojen madde karıştığını biliyor musunuz? 

A�ırı sıcaklar, kalp sorunu ya�ayan hastaların
�ikayetlerini artırabildi�i gibi sa�lıklı insanları da her an
kalp sorunlarıyla kar�ıla�tırabiliyor. Kalp hastalıkları her
ne kadar mevsim tanımasa da kalp sa�lı�ını korumak

için yaz aylarında daha fazla önlem alınması gerekiyor.
Prof. Dr. Azmi Özler, yaz aylarında kalp sa�lı�ını

korumanın yolları hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Azmi Özler

Kentsel dönüşümde
‘ASBEST’ tehlikesi!

Sıcak havada çarpıntıya dikkat!

2003 tarihli “Asbestle Çal��malarda Sa�l�k
ve Güvenlik Önlemleri Hakk�nda Yönet-
melik”in 12. Maddesi �u �ekilde;  “Herhangi
bir yap� veya malzemede asbest bulundu�u
�üphesi varsa, teknik önlemler al�nmas�na
ra�men, havadaki asbest konsantrasy-
onunun bu belirtilen s�n�r de�eri a�abilece�i
y�k�m, söküm, uzakla�t�rma, tamir ve bak�m
gibi belirli i�lerde; uygun solunum sistemi
koruyucusu ve di�er ki�isel koruyucu ekip-
man sa�lanmas�,s�n�r de�erin a��lmas� ihti-
mali olan yerlere uyar� levhas� konulmas� ve
asbest veya asbestli malzemeden ç�kan
tozun tesis veya çal��ma alan� d���na yay�l-
mas� önlenecektir.” 

YASA ASBEST
KONUSUNDA NE DİYOR?

Kadıköy’ün
hafriyatı �ile’de
depolanıyor.

KADIKO?Y-12:Layout 2  8/21/14  4:32 PM  Page 1



● Mus ta fa SÜR ME L�

2014 - 2015 Se zo nu Sü per Ama tör Lig ku -
ra çe ki mi Or han Sa ka Ama tör ler Evi'nde
çe kil di ve grup lar olu� tu. 

Ku ra çe ki mi ne TFF Yö ne tim Ku ru lu Üye -
si, TASKK Ba� ka n� Ali Dü� mez, Ama tör Fe -
de ras yon Yö ne tim Ku ru lu üye le ri ve 92 ku lüp
ba� ka n� ve yet ki li le ri nin ka t� l� m� ile ya p�l d�.
Ay r� ca ku ra çe ki min de �l Ha kem Ku ru lu Ba� -
kan Ve ki li Ay d�n
Kan ka� ve ku rul
üye si Mu rat Ok say,
Sa ha Ko mi ser le ri
Der ne �i Ba� ka n�
Ali Os man Öz gül
de ha z�r bu lun du -
lar.

�s tan bul Sü per Ama tör Lig’te 2014 - 2015
Se zo nun da ta k�m lar 8 grup ta mü ca de le ede-
 cek ler. �l çe miz ta k�m la r�n dan Bos tan c�s por 1.
Grup ta mü ca de le eder ken; il çe miz d� ��n da ki
ya k�n semt ler den Ba� lar ba �� 1. Grup ta, Ata �e -
hir Ça mo luk 3. Grup ta, �çe ren köy �d man Yur -
du 6. Grup ta mü ca de le ede cek ler.

� TA R�H LE R�N DE DE �� ��K L�K
Ku lüp le ri miz den bir ço �u nun ka t� l�m ev -

rak la r� n� ye ti� ti re me me si se be biy le U17 ve
U15 Li gi ku ra çe kim le ri -
miz ile ri bir ta ri he er te -
len di. TFF �s tan bul
�u be si in ter net si te sin de
yap t� �� aç�k la ma da ye ni
prog ram�n önü müz de ki
gün ler de du yu ru laca��n�
belirtti.

SPOR 22 - 28 A�USTOS 2014

● Mustafa SÜRMEL�

2014 - 2015 Se zo nun da �s tan bul Alt ya -
p� lig le rin de mü ca de le ede cek olan �s-
 tan bul Vo ley bol Okul la r� Spor Ku lü bü

se zo nu aç t�. 
Ba� an tre nör Can Ça vu �o� lu ne za re tin de

Va li de ba� �z ci  Evi par ku run da ya p� lan ça -
l�� may la spor cu lar ye ni se zon ha z�r l�k la r� na
ba� la d�. Ku lüp Ba� ka n� �s ma il Uy gu ner’in
de iz le di �i an tren man da spor cu lar ha fif tem-
 po lu ko �uy la ba� la d�k la r� an tren ma n�, ko �u,
de par ça l�� ma la r� ve güç jim nas ti �i ya pa rak

ta mam lar ken, spor cu la r�n yo rul du �u göz ler -
den kaç ma d�. Tec rü be li ho ca Can Ça vu �o� -
lu ilk an tren ma n�n as l�n da faz la a��r
ol ma d� �� n�, zor lu ge çe ce �i ni tah min et tik le -
ri se zo na güç lü bün ye ye sa hip spor cu lar la
ç�k mak için an tren man prog ra m� n� özen le
ha z�r la d� �� n� ve tem po yu art t� ra ca �� me sa j� -
n� ver di. Ça l�� ma lar hak k�n da bil gi ve ren ku -
lüp ba� ka n� �s ma il Uy gu ner ise ku lü bün 29
Ma y�s  2014 ta ri hin de ku rul du �u nu ve çok
ye ni ol du �u nu be lir te rek, “Ku lü bü müz  ,
2014- 2015 se zo nun da A  Ba yan - Genç k�z
- Y�l d�z k�z ve Kü çük k�z lig le rin de mü ca -

de le ede cek. Ama c� m�z Türk vo ley bo lu na
ye ni spor cu lar ye ti� tir mek” de di.

� “ DOST LUK MÜKEMMEL ”
2014- 2015 Vo ley bol se zo nu na ha z�r l�k -

la r� kap sa m�n da ku lü bün Genç k�z ta k� m�
top an tren ma n� ön ce si ya p� lan is tas yon ça -
l�� ma s�y la güç de po la d�. Ba� an tre nör Can
Ça vu �o� lu,  ha z�r l�k la r�n ara l�k s�z sür dür dü -
�ü nü, spor cu la r�n ey lül ba �� iti ba r�y la li ge
ha z�r ha le ge le ce �i ni be lir tir ken, Ta k�m kap-
 ta n� Ya ren Kap lan “Ta k�m da ar ka da� l�k,
yar d�m la� ma üst dü zey de bu nun kar �� l� �� n�
lig de  gö re ce �iz” �eklinde konu�tu.

Her kes �çin Spor Fe de ras yo nu Ya ��, cin si -
ye ti, sos yal sta tü sü ne olur sa ol sun her -
ke sin spor tif ak ti vi te le re ka t�l ma s� na

f�r sat ve re bil mek ve bu alan da il gi li ki �i ve ku-
 rum lar la i� bir li �i yap mak üze re ku rul mu� olan
Her kes �çin Spor Fe de ras yo nu, b-fit Ka d�n la r�n
Spor ve Ya �am Mer ke zi’nin des te �iy le 16 A�us-
 tos’ta “Kum fit” et kin li �i ger çek le� tir di. 

Ka d�n la ra spo ru sev dir mek ve ka d�n sa� l� �� -
na dik kat çe ke bil me yi amaç la yan et kin lik kap sa -
m�n da 5 il de 2.000 ka d� na ay n� an da spor

yap t� r�l d�. �s tan bul Cad de bos tan Sa hi li, �z mir
Il� ca Pla j�, Te kir da� Kum ba� Pla j�, Trab zon
Ka �üs tü Ai le Pla j� ve Bod rum Ke fi Be ach’te
ger çek le �en e� za man l� et kin lik ler de, ka t� l�m c�
ka d�n lar, 8 y�l da Tür ki ye’de ki ka d�n la r� 284 ton
za y�f la tan b-fit Ka d�n la r�n Spor ve Ya �am Mer -
ke zi’nin an tre nör le ri nin ön der li �in de hep bir-
 lik te kum fit, zum ba, pi la tes ve yo ga yap t� lar.

Ay r� ca ya r�� ma la ra ka t� l�p, spon sor lar dan
he di ye ler ka zan d� lar.

� SPOR ER KEK ��� DE ��L D�R!
Her kes �çin Spor Fe de ras yo nu, 7’den 87’ye

ka dar her ya� ta ve her ke sim de ki in sa n�n ya -
�am ka li te si ni ar t�r mak, sa� l�k hu zur ve mut lu -
lu �u ön pla na ç� ka ra cak spor kül tü rü nü
yay g�n la� t�r mak, bü tün spor bran� la r� n�n yay -
g�n la� ma s� için; �en lik, oyun ve rek re atif ya r�� -

ma lar dü zen le mek,  ço cuk luk ça ��n dan iti ba ren;
do� ru bes len me, vü cu du nu do� ru kul lan ma,
do� ru de �er le ri ya �am fel se fe si ola rak be nim se -
me özel lik le ri ni ge li� tir me yi he def li yor. 

Spor ya pan la r�n da ha sa� l�k l� ol duk la r� ol-
 gu sun dan yo la ç� k�l d� ��n da, Her kes �çin Spor
Fe de ras yo nu, ger çek le� tir di �i fa ali yet ler le spo -
run yay g�n la� ma s� yo luy la nü fus için de ki sa� -
l�k l� in san sa y� s� n� ar t�r ma y� ve ge nel top lum
sa� l� �� ile il gi li stan dart la r�n yük sel til me si ni
amaç l� yor. 

Sos yal bir gi ri �im ola rak Tür ki ye’nin 51 ilin-
 de ki 230 mer ke ziy le fa ali yet gös te ren ve
250.000 ka d�n üye si olan b-fit Ka d�n la r�n Spor
ve Ya �am Mer ke zi ise Tür ki ye’de ka d�n gi ri -
�im ci le ri des tek le mek, ka d�n is tih da m� n� ar t�r -
mak, her ya� tan ve ge lir gru bun dan ka d� na spor
yap ma f�r sa t� sun mak için ça l�� ma la r� na de vam
edi yor.  b-fit Ku ru cu Or ta �� Bed ri ye Hül ya sa de -
ce ka d�n la r�n spor ya pa bil di �i mer kez le ri ile
Tür ki ye’de bir il ke im za at t�k la r� n� be lirt ti. 

Spo ru er kek le rin te ke lin den ç� ka r�p, ka d�n -
la r� bir ara ya ge ti re rek spo ru ha yat la r� n�n bir par -
ça s� ha li ne ge tir me le ri için ça l�� t�k la r� n�
vur gu la yan Hül ya,“Bu et kin lik ile ka d�n la ra hep
bir lik te spor yap t� ra rak hem spo ru sev dir me yi
hem de sos yal le� me le ri ni sa� la ma y� amaç la d�k. 

Ay r� ca ka d�n sa� l� �� n� da ön pla na ç� kar-
 mak is te dik. Ge le cek dö nem de spor ve sa� -
l�k için ka d�n la r� m� z� bi ra ra ya ge tir me ye
de vam ede ce �iz” de di.

İstanbul Voleybol
Okulları Spor
Kulübü Can
Çavuşoğlu
nezaretinde yorucu
bir antrenman 
programıyla sezon
açılışını 
gerçekleştirdi.

BU DAHA ILK 
ANTRENMAN

İstanbul Süper Amatör
Ligi grupları belli oldu

Kadıköy’den Süper Amatör Lig’e çıkan
Bostancıspor 1. Grupta mücadele edecek.

Ka �ıt ha ne
Ir maks por
Bos tan cı
Al bay rak
Ko ca si nan
Kar tal Ça vu �o� lu

Tu nas por
Su ba �ı
Esen yurt
T.Tay fun
Ba� lar ba �ı
Ve fas por

BOSTANCI 1. GRUPTA

bin kadın 
bin dans!

13

Kadın sağlığına
dikkat çekebilmek
için 5 kentte 2 bin
kadın aynı anda
spor yaptı. 
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Ka d� köy’ün gö be �in de y�l lar d�r ka de ri ne
terk edi len, ha ra be bi na la r� çöp lük de -
po su gi bi kul la n� lan Ta ri hi Ha san pa �a

Gaz ha ne si Ka d� köy’e ka zan d� r� la bi le cek mi?
Sa� l�k s�z gö rün tü süy le Ka d� köy lü le rin y�l lar -
d�r �i ka yet et ti �i ve ta ri hi mi ras ola rak Ka d� -
köy hal k� n�n ya ra r� na kul la n�l ma s� için mü ca -
de le ver di �i Gaz ha ne için önem li gün ler ya �a -
n� yor. Yet ki li ler nihayet  Gaz ha ne’nin res to -
ras yo nu için ça l�� ma la ra ba� la d�. 31 bin met re -
ka re yi a�an ta ri hi böl ge de ki 20 adet bi na n�n el -
den ge çi ri le rek, res to re edil me si plan la n� yor.
Ha san pa �a Gaz ha ne si res to ras yon ça l�� ma la r� -
n�n 400 gün de ta mam lan ma s� plan la n� yor.

Res to ras yon ça l�� ma la r�y la il gi li 13 A�us -
tos Per �em be gü nü Gaz ha ne’de bil gi len dir me
top lan t� s� dü zen len di. Top lan t� ya Gaz ha ne
Çev re Gö nül lü le ri ba� kan ve üye le ri ka t�l d�.
Top lan t� da �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si

Ya p� �� le ri Mü dür Yar d�m c� s� Ha kan Genç, �s -
tan bul Tek nik Üni ver si te si (�TÜ)’nden aka de -
mis yen ler de yer al�r ken, Gür ya p� A�. Pro je
Mü dü rü Re cep To ka lak res to ras yon ça l�� ma -
la r� hak k�n da su num yap t�. Top lan t� da Gaz ha -
ne res to ras yon pro je si nin, �BB’nin ger çek le� -
tir di �i en bü yük res to ras yon pro je le ri ara s�n da
yer al d� �� be lir til di.

Pro je ta mam lan d� ��n da Gaz ha ne; için de
atöl ye ler, ser gi bi na s�, ener ji mü ze si, sa na yi
ya p� la r� ens ti tü sü, ener ji mü ze si av lu su fua ye,
ser gi ve si ne ma sa lo nu, ço cuk bil gi len dir me
evi, çok amaç l� gös te ri mer ke zi, in fo box, sir -

kü las yon ya p� s�, aç�k pa zar ye ri, bil gi tü nel le ri,
ida ri ve gü ven lik bi na la r�, ka fe ter ya, res to ran
gi bi un sur la r�n bu lun du �u bir yer ha li ne dö nü -
�e cek.

� 123 YIL LIK TA R� H� B�R M� RAS
Ana do lu Ya ka s�n da ha va ga z� kul la n� m�

Bey ler be yi Sa ra y�’n�n ay d�n la t�l ma s� için
1865’te ku ru lan Kuz gun cuk Gaz ha ne si ile
ba� la d�. Bu ra s� ye ter siz ka l�n ca 1891 y� l�n da
Ana do lu Ya ka s� n�n en es ki sa na yi te sis le rin -
den bi ri olan ve  Os man l� en düs tri yel mi ra s� -
n�n er ken dö nem ör nek le ri ara s�n da yer alan
Ka d� köy Ha san pa �a Gaz ha ne si ku rul du. Ta -

rih sel sü reç te fark l� ki �i ve ku rum la r�n i� let ti �i
Ha san pa �a Gaz ha ne si, gaz ta le bi nin azal ma s�
ne de niy le 13 Ha zi ran 1993’te üre ti mi ni dur -
dur du. Ka de ri ne terk edi len i� let me hur da ve
çöp lük de po su ha li ne gel di.

� UMUT LU B�R BEK LE Y�� VAR
Gaz ha ne’nin Ka d� köy’e ka zan d� r�l ma s�

için uzun u�ra�lar verdi�ini söyleyen Gaz ha ne
Çev re Gö nül lü le ri Ba� ka n� F. Ser kan Ön gel,
ala n�n 2010 Kül tür Ba� ken ti kap sa m�n da de -
�er len di ril me si ne ra� men bu nun ha ya ta geç -
me me si ni ha yal k� r�k l� �� ola rak de �er len dir di. 

Ha san pa �a Gaz ha ne si’nin Av ru pa’da ki
ben zer le ri gi bi i� lev len di ri le rek kül tür mer ke zi
ha li ne ge ti ril me si ni is te dik le ri ni be lir ten Ser -
kan Ön gel top lan t� n�n ar d�n dan Ga ze te Ka d� -
köy’e yap t� �� aç�k la ma da, “2001 y� l�n da pro je
ka bul edil mi� ti. Pro je ye müm kün ol du �u ka -
dar sa d�k ka l�n m��. Ben ce bu ha liy le ger çek -
ten, e�er bir s� k�n t� ol maz sa, pro je yi ha ya ta ge -
çi ren ho ca la r� m� z�n da has sa si yet le ri gö ze ti le -
rek, ger çek ten bi zim ver di �i miz mü ca de le ye
uy gun bir ha le ge le cek di ye dü �ü nü yo ruz” de -
di.  

� TA R� H� M�RAS KORUNACAK
1994’te �BB’nin te si si sö küm ve y� k�m ça -

l�� ma la r� üze ri ne Mi mar lar Oda s� ve Ka d� köy
Be le di ye si’nin gi ri �im le ri ile Kül tür ve Ta bi at
Var l�k la r� n� Ko ru ma Ku ru lu (KTVKK)’ndan
te si sin tes cil ka ra r� ç� kar t�l d� ve y� k�m sü re ci
dur du rul du. Tü rü nün son ör nek le rin den olan
ta ri hi i� let me nin mez be le lik ten kur tul ma s� ve
Ka d� köy’e kül tü rel mi ras ola rak ka zan d� r�l ma -
s� için Ka d� köy Be le di ye si, Ha san pa �a ma hal -
le sa kin le ri ve mes lek oda la r�, 1996 y� l�n da ilk

kez bir ara ya ge le rek, böl ge nin kül tür mer ke zi
ve ye �il alan ola rak de �er len di ril me si ama c�y -
la ça l�� ma la ra ba� la d�.  �s tan bul Bü yük �e hir
Be le di ye siy le ya p� lan gö rü� me ler so nu cun da,
alan için bir pro je ha z�r lan ma s� na ka rar ve ril di
ve imar planda Sos yo-Kül tü rel Te sis Ala -
n�’nda olan  Ka d� köy Gaz ha ne si’ nin ye ni kul -
la n�m pro je si, �s tan bul II Nu ma ra l� Kül tür ve
Ta bi at Var l�k la r� n� Ko ru ma Böl ge Ku ru lu’nun
22.06.2001 ta rih 6091 sa y� l� ka ra r� ile onay -
lan d�.

� HALK YE��L ALAN �ST�YOR
�h san Cin do: Do� ma bü yü me bu ra l� y�m.

1979’da ba bam Gaz ha ne den emek li ol du. 3 y�l
ol du kay be de li. Do� dum bü yü düm Gaz ha ney -
le. Ço cuk lu �u muz ha ri kay d�. �n cir, ay va, dut,
çit lem bik a�aç la r� var d�. Yok di ye bir �ey yok -
tu. Ne ler var d� ne ler... Al�r d�k ki lim le ri ak �am
üze ri ai le ler gi der dik bah çe ye. Gaz ocak la r�y -
la çay ya p� l�r d�. Ço cuk tuk top oy nar d�k. Her -
kes bir bi ri ni ta n�r se lam s�z geç mez di. 5 kar -
de� tik, ki ra c�y d�k. Ba bam Gaz ha ne’nin sa at
atöl ye sin de ta mir ciy di. 

Gaz ha ne’nin kül tür mer ke zi ya p� la ca ��
söy le ni yor. Sa ba ha ka dar ça l�� ma var. Gü rül tü
çok. Ço cuk par k�, ye �i lik alan is ti yo ruz. Ka fa -
m� z� so ka cak a�aç l�k ok si jen alan bu la m� yo -
ruz. Park, oyun alan la r�, si ne ma, ti yat ro ol sa
çok gü zel olur. Üc ret siz ol ma l�. Ço cuk la r�m ve
to run la r�m var. To ru num so kak lar da oy nu yor
bü tün gün. �s te rim ki ye �il alan ol sun. Spor sa -
ha la r� ol sun. Spor komp lek si ol sun. Bun la r�n
ol ma s� ge re ken bir yer. 

Ali Fe ri ko� lu: Do� ma bü yü me bu ra l� -
y�m.Gaz ha ne es ki den gü zel di. Kö mür üre ti -

yor du, Kan dil li ye ka dar gaz ve ri yor du. �n san -
lar k�� l�k kö mür le ri ni al� yor du. O gün ler gü -
zel di. �im di ge ri de kal d�. �n san l�k var d�, hu zur
var d�. At ara ba la r� kö mür ta ��r, her kes k�� l�k
kö mü rü nü al�r d�. Bu ra da �im di park ol sun,
her �ey ol sun. Otu ra cak ye �il alan lar ol sun.
Otu ra cak yer kal ma d�. Ne fes ala m� yo ruz ki.
A�aç la r� dik sin ler. Biz den son ra ki ler, ço cuk lar
ya �a s�n. Biz ler gel dik gi di yo ruz. 

Y�l maz Acar: 1993’te ka pa t�l d�, ha ra be ye
dön dü. Gaz ha ne kül tür mer ke zi ya p� l�r sa gü zel
olur. To ru num var. Biz den son ra ki ne sil için
iyi olur. �çin de ye �il alan ol ma s� n� is te riz. Spor
ala n� ol sun. Umut lu yum. Kül tür mer ke zi üc -
ret siz ol ma l�. 70 y�l d�r bu ra da y�z. S� k�n t� s� n�
biz ler çek tik. Es ki den kom �u luk var d�. Ev ler
hep ah �ap t�. Bah çe ler var d�. Gaz ha ne çok ses
ya par d�. Cu mar te si pa zar gün le ri ha riç ocak lar
gaz la ya nar d�. 

HAVAGAZI, “Havagaz� Fabrikas�”
veya “Gazhane” denilen üretim ve
depolama tesislerinde, kentlerde
�s�nma ve ayd�nlanma maksad�yla
kullan�lmak üzere kömürden imal
edilen gaz. Üretiminde kullan�lan
yönteme göre bile�imi de�i�kenlik
gösterirken, genellikle hidrojen,
karbon monoksit, metan ve uçucu
hidrokarbonlar gibi kalorili
gazlardan ve az miktarda da
karbon dioksit ve azot gibi
kalorisiz gazlardan olu�uyor.
Yapay gaz üretimi, sanayi devrimi
ve kentle�me ile birlikte geli�ti.
Do�algaz kullan�m�n�n
yayg�nla�mas�na kadar dünyada
ve Türkiye’de fabrikalarda üretildi
ve yayg�n olarak kullan�ld�.
�stanbul’da havagaz�n�n kullan�m�
Sultan Abdülmecit döneminde,
1853 y�l�nda Dolmabahçe
Saray�’n�n ayd�nlat�lmas�yla
ba�lad�. Saray�n has ah�rlar�n�n
arka k�sm�nda in�a edilen
Dolmabahçe Gazhanesi kuruldu.
Sonra 1880’de Yedikule
Gazhanesi kuruldu. 

GAZHANE NEDİR?

Kadıköy Hasanpaşa
Gazhanesi restorasyonu
nihayet başladı.
Yıllarca hava gazı
üreten tarihi endüstri
mirasının restorasyonu
sorunsuz tamamlanırsa
sanatın ve kültürün
üretildiği bir merkez
haline gelecek. 

Kültür ve sanata “GAZ” verilecek mi?
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