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8 y�la yak�n Kad�köy
Cumhuriyet Ba�savc�s� olarak

görev yapan Kemal Canbaz,
dünyan�n en büyük adliye saray�

olan �stanbul Anadolu Adliye
Saray�’na Cumhuriyet Ba�savc�s�
olarak atand�. Kad�köy de dâhil
�stanbul Anadolu Yakas�’nda
bulunan 7 Adliye binas�n�n

birle�tirilece�i Kartal’daki Adliye
Saray�, 2012’de hizmete aç�lmaya

haz�rlan�yor. 

B�R BOSTANCI KLAS���
DÖRTLER ET LOKANTASI

45 YILDIR S�ZLERLE...
Adres: Ba�dat Caddesi Bostanc�
Kasaplar Çar��s� no.6 BOSTANCI
Tel.0216 366 34  98 / 366 04 23
www.dortleretlokantasi.com

Kad�köy’de bal�k-ekmek satarak sürdürdü�ü
hayat�n� 1996’da yazd��� “Varo�ta Kad�n

Olmak” kitab� ile anlatan ve bir Frans�z kanal�na
belgesel olan Nalan Türkeli’nin ya�am hikâyesi,
Hülya Koçyi�it taraf�ndan sinemaya ta��n�yor.

Koçyi�it'in, “yazg�s�na meydan okuyan gecekondu
kad�n�” olarak nitelendirdi�i Nalan Türkeli, “Kitapta
erteledi�im umutlar�m�, gelecek dü�lerimi anlatt�m.

Hülya han�m gibi bir y�ld�z�n hayat�m�
canland�rmas� beni onurland�r�yor” diyor.

◗◗ Haberi 4. Sayfada

Kadıköy'ün Amerikalı misafirleri Bahariye Caddesi'ni süpürdü,
vatanda� ise belediyenin �ngilizce bilen 
temizlikçi çalı�tırdı�ını zannetti.

KADIKÖY Belediyesi’nin bu yıl 9.sunu
düzenledi�i Tiyatro Festivali,

programındaki nitelikli oyunlar nedeniyle
yo�un ilgi görüyor. Her ak�am saat

21.00’de ba�layan oyunlar öncesinde,
yıldızlar altında tiyatro izlemenin keyfini

bilen Kadıköylüler kuyruklar olu�turuyor. 
● Haberi Sayfa 6’teİnal AY DI NOĞ LU

ÖN CE SEV Gİ

Her kad�n�n görevi Allah’�n
cömertçe verdi�i güzellikleri
özenle ya�atmak güzelli�in
ve özenin verdi�i moralle

daha iyi bir anne, daha iyi bir
e� ve kendi de�erlerinin
fark�nda olan daha iyi bir

insan olmakt�r.         
● Yazısı 8’de

GÜZELLİK
Restoran personeline çevre eğitimiKadıköy’de tiyatro keyfi sürüyor
KADIKÖY Belediyesi, ilk kez
dünyaca ünlü bir ma�azalar

zincirini atık yönetim sistemine
ba�lıyor.  Kadıköy'deki 4 �ubesi
pilot olarak seçilen Mc Donalds

personeline çevre ve atık
yönetimi ile ilgili e�itim verildi.

● Haberi Sayfa 10’da

◗◗ Haberi 11. Sayfada

Seyyar tezgâhtan
beyaz perdeye....

“Kadıköy’de
görev yapmak

bir ayrıcalıktır”

◗◗ Haberi 3. Sayfada

“�ngilizce bilen çöpçüler !”

Tren, metrobüs ve minibüslerin
geçi� güzergahında bulundu�u
için vatanda�ların çok yo�un bir
�ekilde kullandı�ı Sö�ütlüçe�me
Tren �stasyonu’nun altında
bulunan ye�il alan, ilgisizlik
nedeniyle �ikâyetlere neden
oluyor. 

Mülkiyeti Devlet Demir Yolları’nda
bulunan bölge, aydınlatma,
temizlik yetersizli�i nedeniyle
tinercilerin u�rak yeri ve sık sık
asayi� olaylarıyla da gündeme
geliyor. Daha önce  tecavüz ve
cinayet giri�imine sahne olan
alanın gerekli düzenlemeler
yapılarak güvenlik açısından
aydınlatılmasını isteyen
vatanda�lar, artık bölgeden
korkarak geçmek istemediklerini
vurguluyorlar. �lçe Emniyet
Müdürü Hakan Boydak ise
bölgede ı�ıklandırma eksikli�ine
vurgu yaparak, ı�ıklandırma
olmayan yerde mobesenin verimli
olmadı�ını söyledi.

◗◗ Haberi 8. Sayfada
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Söğütlüçeşme Tren

İstasyonu çevresinde 
sorun bitmiyor
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Atlantalı
Elan’ın

“Çöpçüler
Kralı”nı
andıran
pozu...
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Bü yü, ke ha net, fal, na zar, u�ur -
suz luk… Geç mi� ten gü -
nü mü ze, top lum la r�n

ol maz sa ol ma z�!
Eli miz de ki çiz gi le rin

in ce li �in den ve ka l�n l� -
��n dan, par mak la r� m� -
z�n bi çi min den ve hat ta
el ve ayak la r� m� z�n bo -
yu tun dan yo la ç� ka rak;
ka de ri mi zi, k�s me ti mi -
zi, sa� l� �� m� z�, ki �i li �i -
mi zi be lir le yen fal la ra
han gi miz inan m� yo ruz
ki? Kah ve fa l�, ta rot fa l�, is -
kam bil fa l� ba kar ken han gi -
miz fal c� n�n ta ma men yo �un -
la� ma s� na yar d�m c� ol mak için ça -
ba har ca m� yo ruz, han gi miz fa l� m� za ba k� l�r -
ken “bir di lek tut” de dik le rin de han gi di le -
�i mi zi tu ta ca �� m� za ka rar ve re me di �i miz
için ken di miz le sa va� m� yo ruz? Renk li göz
ba �� m� z� a� r� t� yor, mer di ven al t�n dan ge çe -
mi yor, ge ce ay na ya ba ka n�n öm rü k� sa l� yor.
Yi ne ge ce su bi ri kin ti si üze rin den at lan maz -
m��, çün kü bu ra lar cin le rin pe ri le rin me kâ -
n�y m��. Me zar dan top rak al� n�r m�? Al�n -
maz, ölü top ra �� ölüm ge ti rir! Bir hay van
kur ban edi lir ken di li d� �a r� ç� kar sa o hay va -
n�n sa hi bi de ölür. Ay na k� r� l�r sa u�ur suz luk
ge ti rir. Bay ku� öter, kar ga ca ma çar par sa
da… Gök ku �a �� n�n al t�n dan ge çen ki �i k�z -
sa er kek, er kek se k�z olur. Ak �am so �an ye -
nir se eve me lek ler gir mez mi�. �ki bay ram
ara s� ise dü �ün ya p�l maz. Ba z� sa y� lar u�ur -
lu dur, ba z� sa y� lar ise u�ur suz. 13 sa y� s� ise
se vil mez çün kü u�ur suz dur.

Geç mi� ten gü nü mü ze ula �an pek çok
fark l� kül tü re ait t�l s�m ço �un luk la na zar dan
ko run ma, sa� l�k, güç ka zan ma, a�k ve iyi
�ans ge tir me si için ge nel lik le kol ye �ek lin de
ta k� l�r d�. Kü çük çan ve ya zil ler (tin tin na bu -
la) ev le rin ka p� la r� na, kü çük ço cuk la r�n be -
�ik ve ya üzer le ri ne, hay van la r�n bo yun la r� -
na as� l�r d�. Ses ç� kar tan bu ob je ler sa ye sin -
de kö tü ruh la r�n kor kup kaç t� �� dü �ü nü lür -
dü. An tik ça� lar da ka p� çer çe ve le rin de ko -
run ma ve be re ket ama c�y la ya p�l m�� tas vir -

ler de s�k l�k la kul la n�l d�. Ba z� di ni me -
kân la r�n ve ev le rin gi ri� ka p� la r� ile

ze mi nin de ki dö �e me mo za ik le ri ne
haç, dü �üm lü geç me ler, ör tü �en
da ire ler ve da ha pek çok �e kil
ve ya z�t la r�n ya p�l ma s� da bun -
la r�n na zar ve kö tü ruh la ra
kar �� ko ru ma sa� lan d� �� na
ina n�l ma s�n dan do la y�y d�.

“Kem göz”le il gi li ilk ya -
z� l� bel ge ler, gü nü müz den
5000 y�l ön ce MÖ 3000’e ait
Sü mer kil tab let le ri ne kay de -

dil di. Gö zün gü cü ge nel lik le za -
rar l� ola rak ka bul edi lir ve “kem

göz den ko run ma!” ça re le ri ara n�r -
d�. “kö tü gü cü et ki siz k�l mak!t� bü tün

amaç”. Top lum lar bu amaç la me zar -
lar da ya da bi na lar da �ey ta ni gö zün et -
ki si ni yok et mek ama c�y la göz res -
me de rek ya da ba� ka sem bol ler
kul la na rak kar �� dur ma ya ça l�� -
m�� lar d�r. Ko ru yu cu göz ler; ba -
zen bon cuk for mu nu al m��,
ba zen de onu sem bo li ze
eden bir bi çim le or ta ya ko -
yul mu� tu. Bu ara da sa -
de ce M� s�r’da Sü la le ler
dö ne min de Ho rus’un
göz le ri iyi göz ola -
rak ka bul gör dü.
Arap lar kem gö -
zün za rar la r� n�
saf d� �� b� rak -
mak için “gü -
zel göz” ad� ve re cek
ka dar, çok bü yük bir kor -
ku bes le mi� tir. �s lam dün ya -
s�n da “kem göz ka le yi bo �al t�r, me -
za r� dol du rur du”; “Me zar, ya r� s� na zar”,
“El em te re fi� kem göz le re �i�” gi bi de yim -
ler s�k l�k la ve hâ lâ kul la n� l�r.

An tik dö nem de in san lar; an lam lan d� ra -
ma d�k la r� bü tün do �a olay la r�n dan ken di le -
ri ne inanç lar be lir le mi�, tan r� lar ya rat m�� ve
ya rat t�k la r� tan r� la r�n öf ke si ne, mem nu ni ye -
ti ne gö re ya �am la r� n� �e kil len dir mi� ler di.
Hi tit ler, tan r� la r� n� k�z d�r ma mak ve la net le -

ri ni üzer le ri ne çek me mek için tan r� la r�n ne
is tek le ri ni ö� ren mek, k�z m�� lar sa bu na bir
ne den ara mak için fal la ra ba� vur mu� lar, do -
�a üs tü ba z� i�a ret ler bek le mi� ler ve bu k�z -
g�n l� �� gi de re bil mek için fark l� yön tem ler
de ne mi� ler di.  Ana do lu’ya gel dik le rin de
bü yüy le il gi li iç gü dü le ri d� ��n da he men hiç
bir ön bil gi le ri ol ma yan Hi tit ler, an cak bü yü
da hil yer li le rin ve Me zo po tam ya halk la r� n�n
kül tü rel de �er le riy le ta n�� t�k tan son ra bu tür
ba t�l inanç la ra özel bir il gi gös ter me ye ba� -
lar lar. Bu du rum en ba� ta Hur ri ler ol mak
üze re yer li bü yü uz man la r� n�n gö zün den
kaç maz ve on lar ar t�k ak�n ha lin de Hat -
tuša’ya ge lip, bu sa nat ve hü ner le ri ni ye ni
ge len mu zaf fer efen di le re pa zar la ma ya ve
on lar için uy gu la ma ya ko yu lur lar. Her ge -
len bü yü uz ma n�, renk li folk lo ra sa hip Ana -

do lu’nun ba� ka bir böl ge si nin ken di si ve -
ya ba� ka la r� ta ra f�n dan yüz y�l lar bo -

yu der len mi� olan din, bü yü ve
t�p la il gi li de ne yim le ri ni

inanç de �er le ri ya n�n -
da ge tir di ler.

Hat tuša’da
kü çüm se -

ne me ye cek
bir bil gi bi ri -

ki mi or ta ya
ç�k t� böy le ce. Hi -

tit çe ya n�n da
Akad ca, Hat ti ce,

Lu vi ce, Hur ri ce ve
Pa la ca bü yü ayin le ri nin

bu lun ma s�, bu renk li li �i
yan s� t�r. Kar ga �a l� �� ön le -

mek için bu kar ma ��k bü yü
ayin le ri nin tas nif edi lip, tab let -

le re ya z�l ma s� ve ar �iv len me si
ge re ki yor du ve bü yük bir gay ret

ve özen le bu da ba �a r�l d�.
■ H� T�T BÜ YÜ SÜ

Ey kö tü dil, kö tü ka d�n, ge ri dön! Onun
efen di si ni ye bi tir! Kim bu ço cu �a kö tü lük
yap ma ya kal k� ��r sa, gök yü zü nü yay van (ya -
ni has ta ya ta ��n da s�rt üs tü ya ta rak?), yer yü -
zü nü ise diz çök mü� ola rak (has ta lan m��, ta -
kat siz) gör sün! Bü yük tan r� y�, pal pa da mi-
tan r� s� n� da ay n� �e kil de (gör sün)! pa par ta -
ma Ištar’�n� da (ay n� �e kil de) gör sün.

Kla sik dö nem ler de üça yak l� ka za n�n
üze ri ne ç� kan ka d�n kâ hin elin de ki kâ se nin
için de tan r� n�n gön der di �i bil gi yi oku ya rak
bin ler ce y�l in san la r�n bu na inan ma s� n� sa� -
la m�� t�. An tik dö nem Ana do lu’sun da Hi tit
tan r� la r�n dan so ra bu i� bi li ci lik tan r� s�
Apol lon’a kal d�. Dün ya n�n dört bir ya n�n -
dan kral lar ve halk la ra ge le cek le ri ile il gi li
ke ha net ler bil dir di Apol lon. Bu ke ha net ler o
ka dar ka bul gö rü yor di ki, kâ hin den ce vap
al�n ma dan sa va �a bi le ç� k�l m� yor du. Kral lar
tan r� n�n ke ha ne ti ni ö� ren mek için ke ha net
ta p� nak la r� na al t�n dan taht lar ve bü yük he -
di ye ler gön de ri yor lar d�. Ana do lu’da bi li nen
en bü yük iki ke ha net mer ke zin den bi ri D� -
D�M APOL LON (Ay d�n) ta p� na ��n da ki
brank hid ler ai le si nin yö net ti �i mer kez di �e -
ri ise KLA ROS (�z mir) ke ha net mer ke ziy di.
An tik dün ya dan bi ze ula �an en bi lin dik ke -
ha net ler ise Lydi a Kra l� Kroi sos’un me rak -

la r�y d�.
Delp hi’den ke ha net 
Kroi sos, Delp ho i’li le rin göz le ri ni iyi ce

do yur duk tan son ra, ka hi ne üçün cü kez da -
n�� t�. Onun do� ru yu bil di �i ni an la d� ��n dan
be ri gü ven ci art m�� t�. Bu se fer de sal ta na t�
uzun ola cak m� di ye sor durt tu. 

Pythi a, ona �u uya r� y� yap t�: 
Gü nün bi rin de ka t�r Med’le re

kral ola cak,
O za man, ey yu mu �ak ayak l�

Lydi a’l� kaç,
Ça k�l l� Her mos bo yun ca,

ta ban la r� ya� la,
Utan ma, yü zün k� zar ma s�n

kaç t� ��n için.
An tik dö nem M� s�r l� la r�, bi -

zim gü nü müz de “bü yü cü lük”
ola rak ad lan d�r d� �� m�z gü cü vur -
gu la ya bil mek için “He ka” te ri mi ni
kul la n�r lar d�. He ka, tan r� la r� ve ruh la r�
can lan d� ran bü yü sel bir güç tür. M� s�r l� lar,
bu “he ka” bü yü lü gü cü i� le mek için si hir li
söz le ri, ri tü el le ri ve ba z� nes ne le ri kul lan -
m�� lar d�r ve bu nu da ken di ya rar la r� na
çe vir mi� ler dir. Mo dern top lum lar, bü -
yü yü din le rin den ay r� tut ma y� ter cih
eder le r– si hir li güç ler ve ya oyun lar,
bi zim için, tan r� ya edi len dua d�r. M� -
s�r l� lar he ka y� hem din de hem de
sa� l�k ta kul la n�r lar d� ki biz bu na bü -

yü di yo ruz. An tik M� s�r’da; iba det, sa� l�k
ve bü yü kav ram sal ola rak bir bi riy le ba� lan -
t� l�y d� ve bir bi ri ni ta mam l� yor du. M� s�r l� lar
dü� man ka vim le ri boz gu na u� rat mak için
on la r�n hey kel cik le ri ni yap m�� ve bu hey -

kel cik le re za rar ver mi� ti; kö tü güç ler -
den ko run mak için mus ka lar

ta �� m��, stel ler dik mi� ler di.
Ma ya la r�n 21 Ara l�k

2012 Cu ma gü nü, dün -
ya n�n so nu nun ge le -
ce �i ina n� yor lar d�. 21
Ara l�k 2012, dün ya
ça p�n da “2012 Fe no -
me ni” ola rak bi li nen
çok yön lü top lum sal
ha re ket ler için de son

gün ola cak. Ç� ��r açan
Ma ya za man dön gü sü -

nün so na yak la� ma s�y la
bir lik te bu ulus lar ara s� ke -

ha net, in sa no� lu nun ge le ce �i
hak k�n da, “dün ya n�n so nu nun ge le ce �i ne”
da ir ke ha net le ri de içe ren, yo �un kur gu la r�n
üre til me si ne ne den olu yor.     

0212 244 25 02

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 55

456 32 57
456 32 53

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

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
GÖNÜL LÜ MER KEZ LE Rİ-

Gönüllü E�itim ve Danı�ma Merkezi
346 57 57

Göztepe Gön. Evi: 346 87 87
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: 360 39 04
Tiyatro Gönüllüleri: 418 16 46

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
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ELEMTEREF��, MAV� BONCUK, MUSKA, TILSIM 

www.ak tu elar ke oloji.com.tr

Aktüel Arkeoloji
Dergisi, antik

ça�lardan
günümüze kadar

devam eden
kehanetleri,

büyüleri, falları
anlatan yeni bir

sayı hazırladı.
Anadolu’dan,

Maya
Uygarlı�ına,

Mısır’dan
Yunanistan’a

kadar dünyanın
dört bir

yanından
onlarca kehanet,

fal, büyücülük
formülleri
‘dünyanın

gelece�i’ni
görmek için bir
araya getirildi.

Gelecekte neler
olaca�ını

geçmi�teki
kehanetleri

okuyarak
ö�renin.
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● Semra ÇELEB�

Ka d� köy’de gö rev yap t� �� 7 bu çuk y� l�n ar d�n dan,
Hâ kim ler ve Sav c� lar Yük sek Ku ru lu’nun 3 Ma -
y�s 2011 ta rih li ka rar na me siy le �s tan bul Ana do lu

Cum hu ri yet Ba� sav c� l� ��’na ata nan Ke mal Can baz ile
ye ni gö rev ye ri ve Ka d� köy’le il gi li bir söy le �i yap t�k. 
■ Ka d� köy Cum hu ri yet Ba� sav c� l� �� gö re vi niz so na
er di. Uzun y�l lar Ka d� köy’de gö rev ya pan bir Ba� sav c�
ola rak ne ler his se di yor su nuz?

1 Ara l�k 2003 ta ri hin de Ka d� köy Cum hu ri yet Ba� -
sav c� l� ��’na ta yin ol dum. Bu ra ya gel me den ön ce 6 bu çuk
y�l Üs kü dar Ba� sav c� l� �� yap t�m. 7 bu çuk y�l da Ka d� köy
Cum hu ri yet Ba� sav c� l� �� gö re vi ni yü rüt tüm. Ka d� köy
Ba� sav c� l� �� be nim 10. gö rev ye rim. �lk ola rak 1975 y� -
l�n da Kars Su suz’da gö re ve ba� la d�m. Da ha son ra s� ra -
s�y la An tal ya Kum lu ca, Ça nak ka le Ezi ne, Ça nak ka le
Mer kez, Zi le, Kü çük çek me ce, Ada na, Pen dik, Üs kü dar
ve son ola rak da Ka d� köy Ba� sav c� l� ��’nda gö rev yap -
t�m. Ka d� köy’de gö rev yap t� ��m bu 7 bu çuk y�l l�k sü re
içe ri sin de çok gü zel duy gu lar la gö re vi mi yü rüt tüm. Ge -
rek Ka d� köy hal k� ge rek Ka d� köy Ad li ye si’nde be ra ber
ça l�� t� ��m ar ka da� la r�m dan, mes lek ta� la r�m dan çok bü -
yük ya k�n l�k, bü yük des tek gör düm. 
■ Ça l�� t� �� n�z yer lerden en çok han gi le ri si zi et ki le di?

Bu so ru ya her za man ce va b�m �u ol mu� tur; ilk gö rev
ye rim Kars Su suz ve Ka d� köy. Ya ni ilk ve son gö rev yer -
le ri min be nim için ye ri ay r� d�r. Üze rim de de rin et ki ler b� -
ra kan ça l�� ma yer le ri ol du lar.
■ Ne den özel lik le bu il çe ler? 

Tür ki ye’nin çok de �i �ik yer le rin de gö rev yap t�m.

Çok mah rum yer le rin de de, Ka d� köy gi bi en gü zel il çe -
sin de de ça l�� t�m. �n sa na bu lun du �u nuz ye ri sev di ren, ar -
ka da� lar ara s�n da ki di ya log, da ya n�� ma olu yor. Ka d� -
köy’de, 7 bu çuk y� l�n na s�l geç ti �i ni an la ma d�m. Da ha
dün gö re ve ba� la m�� gi bi his se di yo rum ken di mi. Ha ni
der ler ya “Ka d� köy’de ya �a mak bir ay r� ca l�k t�r” di ye,
ben de di yo rum ki “Ka d� köy’de gö rev yap mak bir ay r� -
ca l�k t�r.” O ne den le Ka d� köy’de gö rev yap mak tan do la -
y� ken di mi çok mut lu ve �ans l� his se di yo rum. 
■  En uzun ça l�� ma ye ri niz Ka d� köy ol mu�. Ka d� köy
Ad li ye si, i� yo �un lu �u aç� s�n dan en yo �un ad li ye le r -
den bi ri. Ne ler ya �a d� n�z bu sü re için de?

El bet te çok yo �un bir i� ka pa si te si olan bir yer Ka d� -
köy. Tür ki ye’de ki bir çok il den da ha faz la so ru� tur ma ev -
ra k� n�n gel di �i, çok da ha faz la da va la r�n aç�l d� �� bir Ad -
li ye bu ra s�. Tür ki ye’de ki en bü yük 8-10 ad li ye içi ne gi -
rer di ye dü �ü nü yo rum. Ör nek ver mek ge re kir se; Es ki �e -
hir Cum hu ri yet Ba� sav c� l� ��’nda bir y�l da 25–26 bin do -
la y�n da so ru� tur ma ev ra k� ge lir ama bi ze ge çen y�l 54 bin
3 so ru� tur ma ev ra k� gel di. Ya ni Es ki �e hir’in 2 ka t� ki bu
da ha ön ce ki y� la gö re bi raz da ha azal m�� bir ra kam. Bu
y�l da y�l ba ��n dan bu ta ra fa ge len so ru� tur ma ev ra k� sa -
y� s� 27 bin 666. Ol duk ça yük sek bir ra kam. 
■ �u an da kaç ki �i gö rev ya p� yor burada?

�u an da 1 Ba� sav c�, 4 Ba� sav c� ve ki li ve 50 sav c�
var. Son ata ma lar la ge len 9 hâ ki mi de ek ler sek 76 hâ kim
Ka d� köy’de gö rev ya p� yor. Da ha ön ce ki ko mis yon ba� -
ka n� m�z Er dal �a hin, ma y�s ay�n da emek li ol du. Ada let
Ko mis yo nu üye miz olan Ra if Ak man, Ha zi ran ba ��n da
emek li ol du. Bun dan 3 gün ön ce bel li olan gö rev len dir -

me ler de 3. A��r Ce za Mah ke me si Ba� ka n� Meh met Sel -
çuk, Ada let Ko mis yo nu Ba� kan l� ��’na ge ti ril di. Ko mis -
yon üye si ola rak da Ab dül la tif Tü zün isim li bir hâ kim ar -
ka da �� m�z gö rev len di ril di. Ye ni Ba� sav c� m�z Ek rem Ay -
d� ner de bu haf ta ba ��n da gö re vi ne ba� la d�. Be nim ye ri -
me ata nan Ba� sav c� Ek rem Ay�n der Bey’e de ça l�� ma la -
r�n da ba �a r� lar di li yo rum.
■ Siz ha la Ka d� köy Ad li ye si’nde bu lu nu yor su nuz.
Kar tal’da ki  Ad li ye Sa ra y�’n�n in �a at� ne du rum da? 

Kar tal E-5 yo lu ke na r�n da ya p� m� de vam eden, dün -
ya n�n da en bü yük ad li ye sa ra y� un va n� na sa hip olan �s -
tan bul Ana do lu Ad li ye Sa ra y�’n�n in �a at� sürüyor. Bu
Ad li ye Sa ra y� top lam ola rak 360 bin met re ka re ka pa l�
ala na sa hip çok bü yük bir yer. Ta mam lan d� ��n da, Ana -
do lu Ya ka s�’nda fa ali yet te bu lu nan Ka d� köy, Üs kü dar,
Kar tal, Üm ra ni ye, Sul tan bey li, Pen dik ve Tuz la Ad li ye -
le ri bir le� ti ri le cek. Bey koz Ad li ye si �im di lik bir le� ti ril -
mi yor. 
■ Ka d� köy’de ki yo �un i� tem po su nun ar d�n dan �im di
7 ad li ye nin ba �� na ge çi yor su nuz. Ne ler yap ma y� he -

def li yor su nuz? 
Az ön ce de be lirt ti �im gi bi dün ya n�n en bü yük Ad li -

ye Sa ra y�’na ge çi yo ruz. Bir de bu bir le� me ler ta mam lan -
d� ��n da �s tan bul Ana do lu Ad li ye Sa ra y�’nda 220 do la -
y�n da sav c� gö rev ya pa cak. 25 do la y�n da ba� sav c� ve ki -
li nin gö rev len di ri le ce �i ni, top lam hâ kim sa y� s� n�n da 400
do la y�n da ola ca �� n� tah min edi yo ruz. Per so nel sa y� s� 2
bi ni ge çe cek. �s tan bul Ana do lu Ba� sav c� l� ��’na ba� l� 10
ce za evi bu lu nu yor. Ce za evi per so ne liy le bir lik te 5 bi ne
ya k�n bir ça l� �an sa y� s� ola cak. Ha z�r l�k dö ne mi için ilk
etap ta ben ve 4 Ba� sav c� ve ki li ar ka da ��m atan d�. Bu dört
ar ka da ��m ye ni Ad li ye Sa ra y�’nda ken di oda la r�n da ça -
l�� ma la r� na de vam edi yor. Ben de bir haf ta –10 gün içe ri -
sin de ye ni ye ri me ta �� na ca ��m. �u an da ye ni ta �� na cak
bi rim le rin pro je üze rin de yer le� ti ril me si ça l�� ma la r� n�
yü rü tü yo ruz. Bu nu ta mam la d�k di ye bi li rim. �s ti naf mah -
ke me le ri ola rak bi li nen Böl ge �da re Mah ke me le ri de ge -
çi ci ola rak bü yük ad li ye sa ra y� na ta �� na cak. Bun la r�n sa -

y� s� k� sa bir sü re ön ce 36’dan 66’ya yük sel til di. �im di ilk
etap ta Böl ge �da re Mah ke me le ri’nden 50’ye ya k� n� n� fa -
ali ye te ge çir me yi dü �ü nü yo ruz. 
■  Ye ni Ad li ye Sa ra y� bu ka dar bü yük olun ca ak la
ye ni is tih dam ya ra t� la cak m� so ru su ge li yor…

Bu bü yük Ad li ye’nin i� le ti mi kla sik usul le ol ma ya -
cak el bet te. Ye ni bir sis tem le i� le ti le cek. Ye mek ha ne si,
oto par k�, özel gü ven li �i, te miz li �i iha le ye ve ri le cek. �n -
�a at�n bi tim ta ri hi yak la� t� ��n da, bü tün bu bi rim ler iha le -
ye aç� la cak. Bir gün de 100 bin in sa n�n bu Ad li ye Sa ra -
y�’na gi rip ç� ka ca �� dü �ü nü lü yor, do la y� s�y la bu bi na n�n
ve va tan da� la r�n gü ven li �i nin, ko or di nas yo nun çok iyi
ya p�l ma s� ge re ki yor. 
■ Ka d� köy Ad li ye si’nin bi na la r� na s�l kul la n� la cak?

�u an na s�l kul la n� la ca �� bel li de �il. Ba ha ri ye Cad de -
si’nde ki kar �� l�k l� iki bi na Ada let Ba kan l� ��’na tah sis
edil mi� an cak Ha zi ne’ye ait olan bi na lar d�r. C Bi na s� de -
di �i miz Ha san pa �a’da ki ti ca ret mah ke me le ri nin bu lun -
du �u bi na, Ada let Ba kan l� ��’n�n ken di bi na s� d�r. Yi ne
Ha san pa �a’da D Bi na s� de di �i miz bi na da ki ra l�k t�r. De -
di �im gi bi bu bi na la r�n, biz ta ��n d�k tan son ra na s�l kul la -
n� la ca �� he nüz net le� me di.

Sa tış ve da ğıtım
nok ta la rı mız

Kad›köylüler’den ald›�› güçle yola
ç›kan, do�ru ve objektif habercilikle k›sa

sürede Kad›köy’ün gazetesi haline
gelen “Gazete Kad›köy” kamu

kurumlar›, çok say›da i�yeri, lokanta,
hastane ve kültür merkezinde de
yüzlerce noktada  okuyucular›yla
bulu�uyor. “Gazete Kad›köy”ü

bulabilece�iniz yer ve sat›� noktalar›;
BELED�YE STANDLARI:

Belediye Emekli Poliklini�i Süreyya
Operas› Gönüllü Merkezi Bar›�
Manço Kültür Merkezi, Kad›köy
Gençlik Merkezi Cafera�a Spor

Salonu, Halis Kurtça Kültür Merkezi,
Caddebostan Kültür Merkezi, Kad›köy
Belediyesi Dr. Rana Be�e Poliklini�i,

CHP ‹lçe Örgütü, Kriton Curi Park›,
Zübeyde Han›m Evlendirme Dairesi,

Sahray›cedid, Kad›köy Belediyesi
Ba�kanl›k Binas›, Belediye Çocuk ve

Halk Kütüphanesi, Dumlup›nar,
E�itim Mahallesi, Ko�uyolu, Atatürk

ve �a�k›nbakkal Aile Dan›�ma
Merkezleri ile Ba�kanl›k Protokol,

muhtarl›klar, Kad›köy Kaymakaml›�›,
Bostanc› Halk E�itim Merkezi,

Marmara Hastanesi, SSK Ba�hekim
Sekreterlik, Merkez Zab›ta Karakolu,

Numune Hastanesi Ba�hekimlik, FSMA
Hastanesi Ba�hekimlik, Kad›köy

Emniyet Müdürlü�ü, Fenerbahçe DDY
Lokali, SSK Bölge Müdürlü�ü,

Hasanpa�a Karakolu, Göztepe
Karakolu, Kad›köy Halk E�itim

Merkezi, Bostanc› Karakolu, Ruh ve
Sinir Hastal›klar› Hastanesi Erenköy,
Marmara Üniversitesi, Ac›badem,

Feneryolu, Erenköy , Bostanc› , Moda
,  Ko�uyolu, Kad›köy, Kriton Curi,

Merdivenköy, Suadiye, Caddebostan,
Osmana�a, ‹çerenköy, Bostanc›,

Sahray›cedid, Fenerbahçe, Gönüllü
Evleri,  Aysel-Abdullah Ö�ücü K›z

Yurdu, �ehit Polis Aileleri Derne�i,
Türkiye ‹�çi Emeklileri Derne�i,
Suadiye Gönüllüleri, Ko�uyolu

D›�bank Sitesi

FİR MA LAR:
■ Ba uha us- ‹çe ren köy
■ Car re fo ur Ac› ba dem
■ Car re fo ur Ex pres’ler
■ Mc Do nald’s Göz te pe: 0216 355 08 78
■ Mc Do nald’s

Ka zas ker:  0216 445 51 81
■ Sa han Ata �e hir:         0216 315 36 36
■ ERAR Kurutemizleme

K›z›ltoprak: 0216 336 05 64
■ Nida Su:                   0216 565 82 46
■ Sa han Cad de bos tan: 0216 385 10 15
■ Sa han Bos tan c›:        0216 445 25 25
■ Sa han Su adi ye:         0216 362 19 19
■ Güveççi Abdullah:     0216 347 77 97
■ Bo �a zi çi Ec za ne si:     0216 357 54 80
■ Ada G› da:                  0216 385 99 40
■ Be yaz F› r›n Mer kez:    0216 345 40 66
■ Be yaz F› r›n

Çif te ha vuz lar: 0216 302 00 00
■ Be yaz F› r›n Eren köy:   0216 360 90 90
■ Be yaz F› r›n Su adi ye:   0216 464 20 20
■ Ta pu o� lu Un ve

Un lu Ma mül ler: 0216 338 22 96
■ Petites Flowers:        0216 414 44 62
■ De ve li Ke bap:  0216 418 94 00
■ Ba lon Ca fe Ka d› köy:   0216 347 67 03
■ Fe ner yo lu

Sa bit Pa zar: 0216 349 27 39
■ Kam Tur Di van Pub:   0216 330 38 00
■ Ma do C.bos tan:         0216 472 53 04
■ Ma do Su adi ye: 0216 317 40 36
■ So ley Pas ta ne si: 0216 330 68 44
■ Mo da De niz Ku lü bü:   0216 346 90 72
■ Fe ri han La çin Hs t: 0216 449 20 81
■ ‹s tan bul

Oyun cak Mü ze si: 0216 359 45 50
■ Se tur Di van: 0216 523 63 00
■ SSK Bü fe: 0216 566 58 76
■ Su adi ye Ope ra s›: 0216 467 60 58
■ Su adi ye Ca fe: 0216 464 85 00
■ Ka d› köy w.c.: 0216 337 94 32
■ AN-KA SA⁄.

Hiz.Tic. A�.: 0216 428 76 27
■ Stu di o Spot: 0216 347 14 82
■ Gre en Park Otel: 0216 573 30 30
■ Ir mak Okul la r›: 0216 411 39 23
■ Reyvan Res tau rant:    0216 577 52 84
■ Ça nak Ke bap: 0216 325 22 34
■ Ed re ne Ci �er ci: 0216 337 78 79
■ Özel Ata �e hir A�›z

ve Di� Sa� l› �›: 0216 456 56 33
■ Ata �e hir Me di kal:       0216 456 01 32
■ Hay dar pa �a Lisesi

Me z. Der.: 0216 330 46 94
■ Ana to l› a Hay van Hs t.: 0216 411 40 77
■ Özel Bil fen

‹l kö� re tim Oku lu: 0216 444 44 22
■ Ela z›� l› Ta r›k Us ta n›n

Çi� Köf te Mut fa �›:      0216 449 62 44
■ Ko nak Ec za ne si:        0216 337 09 19
■ Kar tal Fo to ko pi Krts.: 0216 346 60 93
■ Tür ki ye Su al t› Fed.:    0216 348 08 08
■ Han Tekel G›da: 0216 349 47 73
■ Taç Spor: 0216 576 90 50
■ Moda Kültür Mrk.:      0216 338 07 19
■ Ka ral Un lu Ma mül ler:  0216 338 19 75
■ Ca n› tez Si gor ta Ltd.:  0216 385 92 16
■ Çatana Bal›k: 0216 416 16 83
■ Adapazar› Is. Köfte:    0216 338 78 15
■ T. Telekom Cafe: 0216 555 25 63
■ Sude Su: 0216 363 48 37
■ Ak de niz Ca fe Pub: 0216 450 07 73
■ Can Rek lam: 0216 348 88 40
■ Co �ar Asan sör: 0216 574 90 33
■ Erol Em lak ve Sig.:     0216 355 45 39
■ Aden Otel:                 0216 345 10 00
■ Byotel:                      0216 571 61 61
■ Ca fe Via le:                 0216 545 50 70
■ Kalender Karde�ler:    0216 347 48 60
■ Pipa Sanatevi:            0216 330 90 34
■ Marmara Pastanesi:   0216 567 85 57
■ Ç›nar Pub:                 0216 373 26 97
■ Moda Melek Rest.:     0216 450 03 86
■ Re Cafe:                    0216 339 57 67
■ Park Kalam›� Cafe:     0216 346 10 89
■ �apka Tur:             0216 410 00 51
■ Dörtler Et&Kebap:      0216 366 34 98

0216 366 04 23
■ Fahrettin Kerim Gökay Vakf�

Ruh Sa�l��� Merkezi:  0216 411 45 98
■ Türkiye Sakatlar Derne�i Anadolu

Yakas� �ubesi:           0216 336 11 32
■ Puzzle Galeri:             0216 345 55 03
■ Tarihçi Kitabevi: 0216 418 68 86

322 - 28 TEMMUZ 2011HABER

8 yıla yakın Kadıköy Cumhuriyet Ba�savcısı olarak görev yapan Kemal Canbaz, dünyanın en büyük adliye sarayı olan
�stanbul Anadolu Adliye Sarayı’na Cumhuriyet Ba�savcısı olarak atandı. Kadıköy de dâhil �stanbul Anadolu Yakası’nda

bulunan 7 Adliye binasının birle�tirilece�i Kartal’daki Adliye Sarayı, 2012’de hizmete açılmaya hazırlanıyor. 

“Kad�köy’de görev yapmak bir ayr�cal�kt�r”

ADLİ SİCİL KAYDI NEREDEN ALINACAK?
■ En çok merak edilen de i�e girerken istenen
Adli Sicil Kaydı belgesinin nereden alınaca�ı.
Bu belgeyi almak için de Kartal’daki Adliye
Sarayı’na mı gitmemiz gerekecek?
�u anda netle�en bir durum yok. Geçti�imiz yıl
yapılan bir düzenlemeyle Adli Sicil Kaydı’nın
Kaymakamlıklar tarafından verilmesi de
mümkün olacak. Ancak bu düzenleme henüz

faaliyete geçirilmedi. Bunun biran önce
uygulamaya sokulması gerekiyor. Çünkü sırf
geçen sene Kadıköy Adliyesi’nden adli sicil
kaydı alan vatanda�ların sayısı 160 bin! Tüm bu
birle�tirilecek 7 adliyeden alınan adli sicil kaydı
sayısı ise 732 bin. Oldukça yüksek bir rakam
gerçekten. Zaten metro in�aatının
tamamlanmasıyla ula�ım da kolayla�acak. Foto�raflar: Sinem TEZER

Kurbağalıdere engelli genci yuttu
KA DI KÖY’de bir an lık dik kat siz lik

so nu cu mey da na ge len tra fik ka za -
sı ölüm le so nuç lan dı. 16 Tem -

muz'da ki ka za gör gü ta nık la rı nın
ifa de si ne gö re �öy le ge li� ti: Emek li
ö� ret men Ah met Ak �it, e�i Ra hi de

Ak �it, fi zik sel özür lü o� lu Ba rı� Ak -
�it ve ye �e ni Ne sim Par lak ile bir -

lik te haf ta so nu ge zin ti si için Ka dı -
köy’e gel di. Kul lan dı �ı oto mo bil le
Yo �urt çu Par kı’nın ya nın da bu lu -
nan yol da sey re den Ak �it, yo lun

çık maz ol du �u nu dü �ü ne rek ge ri
dön mek için ma nev ra yap ma ya

ba� la dı. Bu sı ra da kon trol den çı kan 

oto mo bil Kur ba �a lı de re’ye uç tu.
Ak �it ile ye �e ni Ne sim Par lak ken di
im kan la rıy la su dan çık ma yı ba �a -
rır ken Ra hi de Ak �it ile fi zik sel
özür lü Ba rı� Ak �it oto mo bi lin için -
de kal dı. Va tan da� lar Ra hi de Ak �it’i
kı yı ya çı kar dı. Sa� lık eki bi, Ak �it’e
kalp ma sa jı yap tı. Am bu lan sa ko -
nu lan Ak �it, Hay dar pa �a Nu mu ne
Has ta ne si’ne gön de ril di. Özür lü o� -
lu nun oto mo bi lin için de ol du �u nu
hay kı ran Ah met Ak �it güç lük le sa -
kin le� ti ril di. Ba rı� Ak �it’e sa� lık
ekip le ri kalp ma sa jı yap tı ama tüm
ça ba la rı so nuç suz kal dı. 
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ÜNiVERSiTE ADAYLARINA
Güçlü ö�ütler

● BER NA AK HUN

E��T�MC�-yazar Abbas Güçlü, 20 Temmuz
Çar�amba günü Kadıköy’de “Do�ru Tercih
Do�ru Gelecek” konulu bir konferans
verdi. Güçlü, Kadıköy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki
konferansta, üniversite ö�rencisi aday ve
ailelerini bilgilendirdi. En iyi üniversite, en
iyi e�itim nasıl olmalı, en iyi meslekler
hangileridir, nasıl do�ru tercih yapılır, en iyi
gelecek nasıl olmalı gibi konularda
açıklamalarda bulunan Güçlü,
“Üniversiteden çok meslek seçimi önemli.
Üniversiteye girerken tercihleri ciddiye alın.
Hayatınızı yanlı� tercihlerle, ‘olsun 

bitsin’lerle karartmayın. Hayatta en önemli
�ey i� seçimi! Ayaklarınızı sürüyerek i�e
giderseniz, ba�arısız olursunuz” dedi.
Güçlü, e�itim konusuna daha fazla önem
verilmesi gerekti�inin altını çizerek,
çocukların yapmak istedi�i i� neyse onu
yapması gerekti�ini ve ailelerin bu konuda
destek çıkmaları gerekti�ini ifade etti.
Anne ve babaların yo�unlukta oldu�u
konferansta  üniversite adayı gençlerin
azlı�ına dikkat çeken Abbas Güçlü, “Yine
hep anne ve babalar var. Onların bizim
yerimize karar vermesine izin veriyoruz”
diyerek de, tercihlerin ö�renci tarafından
yapılmasının önemini vurguladı. 
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KADIKÖY Belediyesi Suadiye Gönüllüleri’nin
ücretsiz yaz okulu, 1-31 Temmuz tarihleri aras�

Fikirtepe Münevver �efik Fergar �lkö�retim
Okulu’nda yap�l�yor. 7-12 ya� grubu 60 ö�rencinin

bedensel ve kültürel geli�imlerine katk�da
bulunmak ve yaz tatillerini verimli geçirmelerini
sa�lamak amac�yla düzenlenen yaz okulunda

uzman ö�retmenler gözetiminde �ngilizce, spor,
folklor, müzik, resim, satranç ve okuma dersleri

veriliyor. Münevver �efik Fergar �lkö�retim Okulu
Müdürü Mustafa Cingöz, müdür yard�mc�lar�

Zuhal Çi�dem, S�rr� Çay�r ve Serpil Gence, okulun
emektârlar� Hasan Göç, Necati Göç ve �uayip

Gündüz, okulun tüm imkanlar�n� ve ki�isel
yard�mlar�n� yaz okulu ö�rencilerine sundular.
Yaz okulu ö�retmen temini, sabah kahvalt�s�,

ö�len yeme�i ve di�er giderleri, Suadiye
Gönüllüleri’nin düzenledi�i kermeslerden ve Ümit
A�an taraf�ndan kar��lan�yor. Kad�köy Belediyesi
Suadiye Gönüllüsü Ümit A�an’�n yöneticili�inde,
beden ö�retmeni Bülent Kalyon, Öznur Aybakan,
halkoyunlar� ö�retmeni Özgül Tükel Özer, �ngilizce

ö�retmeni Can Mekik, resim ö�retmeni An�l
Çatalkaya, müzik ö�retmeni Asl� Rüzgar

Yurdako�, satranç ö�retmeni Ay�e Güner ve yaz
okulu koordinatörleri Damla ile Murat Avc�’n�n

katk�lar�yla her sene ö�renci say�s�n� art�ran yaz
okulu projesi, Fikirtepeliler taraf�ndan da gönülden
destekleniyor. Ö�rencilerin kullanaca�� di� f�rças�,

macun, �apka, ti�ört, spor malzemesi gibi
ihtiyaçlar, Elit Spor, Popandpink, Suda tekstil,

Suadiye Özge  Eczanesi ve e�itime gönül vermi�
destekçiler taraf�ndan kar��lan�yor. Yemek

organizasyonu Cem Bacac� ve ekibi taraf�ndan
destekleniyor. Ö�renciler de, 31 Temmuz Pazar

günü düzenlenecek yaz okulu kapan��
gösterisiyle, bu projenin yürütülmesinde her türlü

deste�i veren Kad�köy Belediye Ba�kan� Av.
Selami Öztürk’e, Kad�köy Belediyesi Gönüllü

Merkezi’ne, Suadiye Gönüllüleri’ne, Kültür
Komitesi’ne ve e�itime gönül vermi� tüm

destekçilere te�ekkür edecekler. 

KADIKÖY’E  H�ZMET ARZULARINI GERÇEKLE�T�RMEK,
MAHALLELER�N� SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN KURULMASINI

�STEYEN KADIKÖYLÜLER� KADIKÖY BELED�YES�
GÖNÜLLÜLER�N�N ARASINA  KATILMAYA

DAVET ED�YORUZ.
Bilgi için Gönüllü E�itim ve Danı�ma Merkezi’ne

ÇAY �ÇMEYE davet ediyoruz.
�LET���M: 216 346 57 57 / 541 95 73 / 541 95 74

E-MA�L: GonulluMerkezi@kadikoy.bel.tr

SUAD�YE
Gönüllüleri’nin 

yaz okulu ba�lad�

ABD Dı�i�leri Bakanlı�ı sponsorlu�unda
düzenlenen “Kültürlerarası �leti�im
Programı”  kapsamında, sosyal
projelerde çalı�arak Türkçe ö�renmek,
Türk kültürünü tanımak ve �ngilizce
ö�retmek için Türkiye’ye gelen ABD’li
ö�renciler, bu haftaki mesailerini
Bahariye Caddesi’ni süpürerek
geçirdiler. 
Kadıköy Belediyesi’nin deste�i, ISE

WORLD organizasyonuyla Türkiye’ye
gelen ve haftada bir gün belediyenin
gösterdi�i i�lerde gönüllü çalı�an
Amerikalı lise ö�rencileri, 19 Temmuz
Salı günü Bahariye Caddesi’ni
süpürdüler. Vatanda�ların �a�kın
bakı�ları altında Bahariye Caddesi’ni
temizleyen Amerikalı ö�renciler, sıcak
havanın da etkisiyle sık sık molalar
verdiler ve molalarında esnafla sohbet

ettiler. Kadıköy Belediyesi Temizlik
��lerine ba�lı ekiplere destek olarak
tüm Bahariye Caddesi’ni ellerinde
süpürge ve fara�la süpüren gençler
yorgunluklarını da yine cadde yer alan
babalara oturarak giderdiler.  Esnafın
ve yoldan geçen vatanda�ların yo�un
ilgi gösterdi�i ö�renciler meraklı
sorulara da yarım Türkçeleriyle cevap
vermeye çalı�tılar.  Özellikle kendi
aralarında �ngilizce konu�an çöpçüleri,
Belediye i�çisi sanan vatanda�lar da,
belediyenin �ngilizce bilen temizlik i�çisi
çalı�tırdı�ını zannederek, kısa süreli
�a�kınlık ya�adılar.  Özellikle mini
etekleriyle çalı�an ABD’li kız ö�renciler,
esnafın ve vatanda�ın ilgisini çekti.
Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami
Öztürk’ün de ziyaret etti�i ö�renciler,
gün boyu Bahariye Caddesi’ndeki tüm
çöpleri, belediyenin temizlik i�çileriyle
birlikte süpürdüler. Ö�renciler, mesai
bitiminde giydikleri, i�çi yele�i ve
�apkaları da hatıra olarak ABD’ye
götürmek üzere yanlarına aldılar. 
ABD’de ba�arılı ö�renciler arasından

seçilen ö�renciler,  1 Temmuz-15
A�ustos tarihleri arasında Kadıköy’de
misafir ediliyorlar.   Uluslararası ö�renci
de�i�im programı olan ISE World’ün

organize etti�i programla Türkiye’ye
gelen ö�renciler, Türkçe ö�renip, Türk
kültürünü tanımaya çalı�ıyorlar.
Ö�renciler, önümüzdeki günlerde
Ba�dat Caddesi’ni de temizleyecekler.

ABD’Lİ ÖĞRENCİLERİN KADIKÖY’DE TEMİZLİK MESAİSİ...
“�ngilizce bilen çöpçüler !”

Bre zil ya, yü zöl çü mü ba k� m�n dan dün ya n�n 5. bü -
yük ül ke si. Rus ya yer kü re nin %11.48’ini kap -
lar ken, Bre zil ya % 5,7 ile ya k�n kom �u muz Rus -

ya’n�n ya r� s� ka dar. As l�n da ül ke ler de ki ya �am yüz öl -
çü mün de bit mi yor. Bre zil ya’n�n de �er le rin den iki si
co� ra fi ko num ve kül tür fark l� l�k la r�. Bu fark gü ney,
ku zey, do �u, ba t� hat la r�n da �i ve de ki de �i� ken lik ler,
ya �am lar da ki ba k�� aç� la r� ve de sos yo eko no mik du -
rum lar la he men ken di ni bel li edi yor.
■ Pe ki bu far k�n ya rat t� �� et ki ne le ri te tik le mi�?

As l�n da �s tan bul’u met ro pol �e hir ya pan ol gu la r�n
ben ze ri, Bre zil ya’da hem bü yük �e hir ler de hem de ül ke
ge ne lin de ay nen göz lem le ne bi li yor. Fark l� l�k ise, hal k�n
yak la ��m la r�n da giz li. E�i ti me, bi li me ve sos yal ge li �i me
çok cid di bir des tek var. Hal k�n da sos yal ara y�� için de
olup, du yar l� l� �� n� ha ya t� na ta �� ma s� bu et ki nin ren gi ni dü -
zen li yor. Bre zil ya’n�n renk le ri ne cid di kat k� s� olan bir ça -
l�� ma dan bah se de ce �im bu gün; Ca nal Fu tu ra… 

Ca nal Fu tu ra, Bre zil ya’n�n Ri o De Ja ni ero �eh rin den
ül ke ye ya y�n ya pan ulu sal bir te le viz yon ka na l�. Glo bal
Gu rup med ya �ir ket le ri nin ka nal la r�n dan bi ri olan Ca nal
Fu tu ra, Por te kiz ce den Türk çe ye “Ge le cek için Ka nal” di -
ye ter cü me edi li yor. 13 y�l d�r ya -
y�n da olan Ca nal Fu tu ra, Bre zil -
ya’da 17 eya let te 70 mil yo na ya -
k�n abo ne si olan, 26 mil yon Bre -
zil ya l� ta ra f�n dan dü zen li ta kip
edi len bir te le viz yon. Ca nal Fu -
tu ra’da bu gü ne dek 83.000 ya -
y�n saa tin üze rin de prog ram ya -
p�l m��, 13.000 üze rin de prog -
ram ya y�n lan m��, 13.304 ku rum
Ca nal Fu tu ra ile ça l�� m�� ve ka -

nal de �i �ik ko nu lar da 425.000 e�it -
men ye ti� tir mi�.

Ca nal Fu tu ra’n�n ça l�� ma la r� sos -
yal ile ti �im, bi rey sel ini si ya tif ve ka -
mu ya ra r� ko nu la r� n� içe ri yor. Sos yal
ko nu lar da or tak l�k la r� ba� lat ma ve in -
�a et me nin ya n�n da, il gi çe ki ci ve e�i -
ti ci te le viz yon ya y�n c� l� �� ya p� yor. �n -
san la r�, fi kir le ri ve de ku rum la r� bir bi -
riy le ba� la yan bir ya p� da ça l� �� yor.
K� sa ca s�, hem üre ti yor, hem de üret -
mek için yü rü tü len fa ali yet le re ara c�
olu yor. 24 sa at ya y�n da olan Ca nal

Fu tu ra, içe rik li ve de de �er li bir çok sos yal ko nu yu gün -
de me ge ti ri yor. Bu çer çe ve de ço cuk la ra, genç le re, ai le le -
re ve i� çi le re ula �� yor. Çok ses li lik ile en önem li ko nu la r�
mü za ke re ede bil mek için ka p� la r� n� her ke se aç� yor. Sa� -
l�k, genç lik, i� ve i� kol la r�, e�i tim, çev re ve de va tan da� -
l�k ko nu la r� n� i� li yor. Böy le lik le ha yat için e�i tim, bil gi -
len dir me ve de de ne yim le ri pay la� ma ze mi ni su nu yor.

Ça �� m�z ya y�n la r�n da fark l� ko nu lar da fa ali yet gös te -
ren te le viz yon ka nal la r� bu lu nu yor. Tür ki ye’de NTV gi bi
ha ber ka na l� olan te le viz yon la r�n ya n�n da, TRT Okul gi bi
e�i tim a��r l�k l� ka nal lar ve de ulus lar ara s� ya y�n ya pan lar
ya da bel ge sel içe rik li te le viz yon lar var. Tür ki ye’de Ye �il
Ek ran, NTV ya y�n ku �a �� n�n bir bö lü mü nü çev re ko nu la -
r� na ve sos yal ko nu la ra ay� r� yor. �� te Ca nal Fu tu ra tüm
bun la r�n bir bü tü nü...

Ca nal Fu tu ra’n�n ulu sal ya y�n a�� n�, yap t� �� prog ram -
la r� ulus lar ara s� ya y�n a�� na, Af ri ka, Av ru pa ve Ku zey ve
de Gü ney Ame ri ka’y� da da hil et mi� du rum da.

Ca nal Fu tu ra’n�n bir pro je si nin ad� n� “Ge le cek �çin
Çan ta” koy mu�. Bu çan ta n�n içe ri sin de ge le ce �e, de �i �i -
me ve ge li �i me kat k� sa� la yan bir set var. Çan ta da, ha z�r -
lan m�� DVD’le re yük lü prog ram lar, do kü man lar ve atöl -
ye ekip man la r� var. Bu se ti bi rey sel ya da ku rum sal ola rak
sa hip olu yor su nuz.  Se te sa hip ol duk tan son ra, siz ler le
kul lan d� �� n�z bu set üze ri ne hem ko nu �u yor lar hem de bu
set le ya �a d� �� n�z de �i �i mi ek ra na yan s� t� yor lar. Ol duk ça

da renk li bir çan ta bu, Bre zil ya’y�
do� ru dan yan s� t� yor…

Bir ye ni yü rüt tü �ü pro je; Ola
Tu ris ta! “Se lam, Tu rist!” di ye ter -
cü me edi li yor. 2014 F� FA Dün ya
Ku pa s�’nda Bre zil ya’ya ka li te li tu -
rist al� na bil me si için ül ke ça p�n da
uy gu la nan bir ça l�� ma. Se fer ber lik
dü ze yin de yü rü tü len ve in ter net
üze rin den, 80.000 se çil mi� ki �i ye
üc ret siz pro fes yo nel �n gi liz ce dil ve

tu rizm e�i ti mi ve ri li yor. Ca nal Fu tu ra’n�n bu yol da ge le -
cek için kal k�n ma fa ali yet le ri ni yü rüt tü �ü Fu tu ra Tec
ad�y la bir ça l�� ma s� n�n alt ya p� s�n dan ya rar la n� l� yor. In ter -
net üze rin den bir çok ça l�� ma y� e�it sel sür dü re bi li yor lar(
www.fu tu ra tec.org.br). Bu nu ba �a ra bil me le ri nin al t�n da
ya tan, te le viz yon cu kim lik le ri ni ve içe rik li sos yal ça l�� ma
ye te nek le riy le bir le� ti re bil me le ri... Be ni en çok et ki le yen
bir mot to gi bi al g� la d� ��m Ca nal Fu tu ra’n�n du ru �u; ne
yap t�k la r� n� �öy le özet li yor lar. Ca nal Fu tu ra; Sos yal dö nü -
�ü mü ba� la tan ve sür dü rü le bi lir k� lan, sos yal, kül tü rel ve
e�i tim sel fa ali yet le ri des tek ler ve bu fa ali yet ler için içe rik
üre tir.

Med ya’n�n gü cü ça �� m�z da yad s� na maz, bu gü cü
odak l�, prog ram l� en önem li si içe rik li �e kil de kul la na bil -
mek önem li bir be ce ri. Ca nal Fu tu ra, med ya n�n gü cü nü,
sos yal dö nü �üm de i� let me nin, na s�l ola ca �� n� k� la vuz la� -
t�r m�� ve de ya y�m la m��. Bu k� la vu zun, i� hat t� de nen ba� -
l� ��n da med ya n�n kul la n� m� ile il gi li e�i tim sel uy gu la ma
ör nek le ri ni an la t� yor. Ya zar lar ba� l� ��n da, ya zar lar la aday -
lar ara s�n da or tak l�k lar ya ra t� l� yor. Ye ni ve genç ya zar lar,
sos yal dö nü �üm ko nu la r�n da med ya için uy gun ya z� la r�
ha z�r la ya bi le cek dü zey de ye ti� ti ri li yor. Pro je ve uy gu la -
ma lar ba� l� ��n da da, med ya da se fer ber li �in anah tar la r�
pay la �� l� yor. Ya ra t� lan kü tüp ha ne de yet kin ve bil gi li ki �i -
le rin, de �i �ik dü �ün ce, fi kir ve öne ri le ri ne ula ��l ma s� n�
sa� l� yor. Eri �i le bi lir söz lü �ü ile, ki lit ke li me ler le med ya
et ki si ya rat ma n�n na s�l ola ca �� ta n�m la n� yor...

Bre zil ya’da ç� k�p,dün ya n�n di �er ucun dan bir sö ze
ula �a rak Ca nal Fu tu ra’n�n yap t� �� ça l�� ma la r� özet le mek
is ti yo rum. Bir Çin ata sö zü �öy le di yor; “Aç�l m�� bir el, s� -
k�l m�� bir yum ruk tan hep da ha güç lü dür.” �� te bir med ya
ka na l� olan Ca nal Fu tu ra, tam da eli ni aça rak ve bir ara da
ol mak için aça rak yol al� yor…

Ge le ce �e aç� lan ka p� dan, iz le me ye de vam ede ce �i -
miz bir ka nal…

www.fu tu ra.org.br

Fikirtepe Münevver �efik Fergan �lkö�retim
Okulu’nda yaz okulu düzenleyen Suadiye
Gönüllüleri, etkinli�in önümüzdeki yıllarda

da devam etmesini planlıyor. 

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ
Ser can DUY GAN
ser can@ia ma fact.org

Canal Futura

Üniversite tercihini yapacak gençlere seslenen e�itimci-yazar Abbas Güçlü,
“Üniversiteye girerken tercihleri ciddiye alın” dedi.

Kadıköy’ün Amerikalı misafirleri Bahariye Caddesi’ni süpürdü, 
vatanda� belediyenin �ngilizce bilen temizlikçi çalı�tırdı�ını zannetti.
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Ata �e hir Be le di ye si, 6 Ma y�s
1972’de idam edi len De niz Gez -
mi�’in ad� n� ya �at mak için il çe de -

ki bir par ka De niz Gez mi� Par k� ad� n�
ver mi� ti. Hey kel t� ra� Hü se yin Yü ce’nin
yap t� �� hey kel le bir lik te 26 Mart’ta CHP
li de ri Ke mal K� l�ç da ro� lu ta ra f�n dan aç� -
lan park, An ka ra’da ya �a yan Ali �h san
Y�l d� r�m ad l� va tan da� ta ra f�n dan sav c� l� -
�a �i kâ yet edil mi� ti. Ka d� köy Cum hu ri -
yet Sav c� l� ��’na 8 Ni san’da mek tup la �i -
kâ yet te bu lu nan Y�l d� r�m, te rör suç lu su
ol du �u nu ve ya p� lan par k�n da suç lu yu
öv mek an la m� na gel di �i ni id di a ede rek
yet ki li le rin ce za lan d� r� la rak par k�n kal d� -
r�l ma s� n� is te mi� ti. 

Y�l d� r�m, di lek çe sin de, “De niz Gez -
mi� isim li �a h�s, dev le tin re ji mi ni si lah
zo ruy la y�k mak için ör güt kur mu�, ban ka
soy mu�, adam ka ç�r m��, adam ya ra la m��,
okul i� gal edip her ta ra f� ya k�p y�k m��,
THKO is mi ile or du ku rup da �a ç�k m��,
si lah l� adam la r� ile dev le tin gü ven lik
güç le ri ile ça t�� m�� ki �i dir. Ye ni Türk
Ce za Ka nu nu’nun 215. mad de si su çu ve
suç lu yu öv me yi suç ola rak ka bul eder.
De niz Gez mi�’in çe �it li suç la r� i� le yen

bir �a h�s ol du �u ve dev le tin re ji mi ni y�k -
mak is te yen le re sem bol ol du �u ka bul
edil di �i ne gö re bu su çun övül dü �ü ne
ku� ku yok tur” de mi� ti. 

■ ‘S� YA S� B�R F� GÜR 
OL MU� TUR’ 

Ata �e hir Be le di ye si’nden park la il gi li
izin bel ge le ri ni is te yen Ka d� köy Cum hu -
ri yet Sav c� l� ��, ko vu� tur ma ya ge rek ol -
ma d� �� na ka rar ve re rek ge rek çe le ri ni s� -
ra la d�. Sav c� l�k, Tür ki ye’nin pek çok ye -
rin de De niz Gez mi�’le il gi li et kin lik ve

an ma lar ya p�l d� �� n�, Ni hat Beh ram’�n
yaz d� �� “Da ra �a c�n da 3 Fi dan” ad l� ki ta -
b�n da top la t�l ma ka ra r� n�n kal d� r�l d� �� n�
ha t�r lat t�. Sav c� l� ��n hu kuk sal de �er len -
dir me si �öy le;

“Hey ke li ko nu lan De niz Gez mi�’in
mah ku mi ye ti nin dö ne me öz gü s� k� yö ne -
tim mah ke me si ta ra f�n dan ve ri len yar g� -
sal bir ka rar la bu ne ti ce ye u� ra d� �� mu -
hak kak t�r. An cak, dö nem sel yar g� la ma ya
ili� kin de �er yar g� la r� ve son ra ki hu kuk
sis te mi ne ili� kin de �er len dir me ler bu

mah ku mi ye tin ne ka dar ye rin de ol du �u -
nun tar t� ��l ma s� n� ve ye ni ne ti ce le re gö -
tü rül me si ni en gel le mek te dir. Bu ne den le
geç mi �e ili� kin mah ku mi yet le ri ve ril dik -
le ri dö nem son ra s�n da ele al�n ma la r� na
hu kuk sis te mi im kân ver mek te dir. De niz
Gez mi� ta rih sel sü reç için de si ya si bir fi -
gür ola rak ye ri ni al m�� t�r. Gün cel hu kuk
sis te mi için de de sür dü rü len her han gi bir
yar g� la ma n�n söz ko nu su ol ma y�p, var l� -
�� n� ko ru yan bir mah ku mi yet-in faz gün -
de mi bu lun ma mak ta d�r.” 

■ ‘�S�M DE EY LEM �D D� ASI 
YOK TUR’ 

Sav c� l�k, “Bu ra da dik kat çe kil me si
ge re ken hu sus, dö nem sel ola rak suç lu
bu lun du �u tar t� ��l ma yan De niz Gez -
mi�’in so ru� tur ma ko nu su park hey kel
ne de niy le si ya sal ki �i li �i ne ili� kin an�
olu� tur ma d� ��n da, top lum sal ba r� �� teh -
dit eden bir olu �u ma, k�� k�rt ma ya, az -
met tir me ye f�r sat ve ri lip ve ril me di �i dir.
So ru� tur ma ko nu su ya p� la cak bir ey lem
id di as� ve ya tes pi ti yok tur. Bu du rum da
salt an ma ya dö nük sim ge ler ve olay lar
ne de niy le suç ol gu sun dan söz edi le mez”
yo ru mu nu yap t�. 
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■  Ma�lubu Anlamak
■  �slam Çupi
■  �leti�im Yayınları

�slam Çupi’nin 1957’den 1981’de ba�layan
Milliyet dönemine dek yazd��� yaz�lardan leziz
bir güldeste... Her biri drama tad�ndaki maç
hikâyeleri, dönemin spor y�ld�zlar�n�n ve
parlayan tak�mlar�n�n portreleri, dünya
futboluna dair gözlemler... Futbol ve spor
ortam� hakk�nda ta�lamalar... Ve tabii eski
�stanbul sahneleri... 

“1949’da Eyüp’ün s�cak akmayan du�u bir
kâse buz olarak ba��ma geçti. Kendime göre
incelikler ili�tirdi�im forvet oyunuma yap��an
kal�n tekmelerin izleri bir bat�p bir ç�kt�
ayaklar�mda... Arnavudun lâhanalar� üstünde
oturup tak�ma taktik veren Duble moru�un bu
galibiyetlerden sonra düzenledi�i tatar böre�i
partileri, öteki
maçlar için
çocuklara bir
havyar kalorisi
verirdi.” “Her
taraf�na bir
eroinman
dalg�nl��� t�rmanan
k�r saçl� adam
hâlâ skor
tabelas�na
bak�yordu.
Aradaki iki fark
rakamlarla

ifadelendirilen futbol için normaldi. Onun tek
‘göz isyan�’; sadece bu çift say�n�n arzu etti�i
haneye yerle�memi� olmas�nda toplan�yordu.”

“�çerde mesut insanlar foto�rafnamesi var.
Soyunanlar, ya�ama heyecan�n� ve sevinçlerini
takunya t�k�rt�lar� aras�nda tesis edenler
mevcut. Bu on bir gencin ter, amatör ruh ve
fizik mücadele içinde kazand�klar� bu
müstesna ba�ar�y�; buselerle ödeme�e kalkan
kravatl� adamlar görülüyor. Mühim de�il bu
sahneler...” �slam Çupi, spor ve futbol
yazarl���nda kendine mahsus bir kalemdir.
Onun yazarl�k üslubu, “futbol sadece futbol
de�ildir” deyimini do�rular: Sadece oyunla ve
ortamla ilgili analizleri için de�il, bizzat edebi
tat u�runa okunacak bir yazard�r.

Futbola, estetik de�erler yüklemeye
çal��arak, sevgiyle, muhabbetle bakan bir
yazard�r. �leti�im Yay�nlar�, Futbol Kitaplar�
dizisinde, üstad�n seçme yaz�lar�n� üç kitap
halinde yay�ml�yor.
■  Kar�ı Anılar
■  Andre Malraux
■  �leti�im Yayınları
■  Çeviren: Ömer Laçiner

Kar�� An�lar 20. yüzy�l� �ekillendiren büyük
tarihsel olaylar�n birço�una ya aktif olarak
kat�lm�� ya da yak�ndan tan�k olmu� bir büyük
yazar�n, André Malraux’nun bu arka plan
e�li�inde yapt��� bir ça� muhasebesi olarak
okunmal�d�r öncelikle. Son derece renkli,
derinlikli bir politik pratik ve entelektüel hayat�n
kazand�rd��� bilgi, deneyim zenginli�i ve
olgunlukla, çarp�c� an�larla harmanlanm�� bir
sorunun, 20. yüzy�l neydi? sorusunun cevab�n�
ar�yor burada.
Malraux bu kitab�nda bizi Birinci ve �kinci

Dünya Sava��’ndan �spanya �ç Sava��’na,
Nazizme kar�� Direni�’ten toplama kamplar�na,
Çin, Vietnam ve Hindistan’�n devrim-kurtulu�
mücadelelerinden sömürgecili�in tasfiyesi
sürecine götürüp getirirken; bu sürükleyici
anlat�ya insan�n ve insanl���n ezeli sorunlar�n�n,
umut ve hayal k�r�kl�klar�n�n gerilimini
yüklemeyi de ihmal etmiyor. Bunu yaparken
olaylar�n cereyan etti�i ülke, kültür ve
uygarl�klara ili�kin derin bilgisini, an� ve
dü�üncelerini, o olaylara güçlü birikim ve

ki�ilikleriyle yön
vermi� De Gaulle,
Mao Zedung, J.
Nehru ve Ho �i
Minh gibi liderlerle
yapt��� özel
sohbetlerle
harmanl�yor. Ve
böylece bize sadece
bir 20. yüzy�l tarihî
freski sunmakla
kalm�yor, ayn�
zamanda, bizi bu
yüzy�lda birbirleriyle
çat��man�n yan� s�ra

tarihte ilk kez birbirlerini gerçekten anlamaya,
insanl���n ortak hazinesine katt�klar�n� görmeye
çal��an ba�l�ca kültür/uygarl�k, inanç
dünyalar�n�n bu tan��ma sürecinin göz al�c�
yolculu�una ç�kar�yor.
■  Hamam Böce�i
■  Rawi Hage
■  Everest Yayınları

De�i�im ba�l�yor. Tövbe edin, sizi kendini
be�enmi�, dik konumdaki yarat�klar....

Kafka’n�n böce�i Gregor Samsa’n�n
kabu�unun parlakl��� hâlâ gözlerimizi
kama�t�r�yor ve Dostoyevski’nin yeralt�
yarat�klar� hâlâ zihinlerimizde k�p�rdan�p
duruyorken, Rawi Hage, “hamamböce�i” ve
“yeralt�” imgelerine bamba�ka bir boyut
kazand�r�yor. Hage’in Ortado�u’dan

Kanada’ya, Montreal’in arka mahallelerine
göçen isimsiz kahraman�yla ba�ar�s�z bir
intihar giri�iminin ard�ndan tan���yoruz.
Kendisini yar� insan yar� hamamböce�i olarak
gören bu kahraman� intihara sürükleyen
nedenler ve yine göçmenlerden olu�an yak�n
çevresinin geçmi�i yava� yava� gözler önüne
serilirken, bir yandan da Kanada’n�n
“so�uklu�unda” tutunma çabalar� aktar�l�yor.
Hamamböce�i, Hage’e Uluslararas� Impac
Dublin Edebiyat Ödülünü kazand�ran ilk
roman� De Niro’nun Oyunu’ndaki gibi, bir
varolu� mücadelesi ayn� zamanda.

Sudan kalkan rüzgâr, �rmak k�y�s�nda iyice
ayaza kesmi�ti. Ona s�rt�m� döndüm,
kiliseleriyle, eski evleriyle, yüksek binalara yer
açmaya haz�rlanan eski kente bakt�m. Buraya
nas�l geldi�imi
merak ettim. Ne
kadar saçma. Çok
saçma. As�l soru
�uydu: Sonunu
nerede getirmeli?
Yerinden
ayr�lanlar�n tamam�,
ya�amlar�n�
iyile�tirmek için
göç ederler, benim
amac�msa
ölümümü
iyile�tirmekti. Belki
de önemli olan
biti� �eklidir, ya�ama �ekli de�il, diye
dü�ündüm. Belki de biz, t�pk� filler gibi,
seçti�imiz mezarlara do�ru ilerliyoruz.
■  Begüm
■  Kenize Murad
■  Çeviren: Ali Cevat Akkoyunlu
■  Everest Yayınları

Saraydan Sürgüne’nin yazar� Kenize
Mourad’dan yine gerçek bir tarihi roman...

1857’de �ngilizlere kar�� ba�layan
ayaklanman�n kahramanlar�ndan Müslüman

bir kad�n�n gerçek hayat hikâyesi... Begüm’de;
a�k�n, ihanetin, onurun, özgürlük ve
ba��ms�zl�k tutkusunun yani insan� ve hayat�
bulacaks�n�z. Kenize Mourad, Kuzey
Hindistan’daki Awadh Krall���’n�n Begüm
Hazret Mahal’in çok az bilinen hikâyesini konu
etti�i roman�nda, �ngiliz i�galine kar�� 1857
y�l�nda gerçekle�en ve Begüm’ün bizzat ba��n�
çekti�i Sipahi Ayaklanmas�’n� anlat�rken
bugünün dünyas�na da göz ard� edilemeyecek
göndermelerde bulunuyor. Begüm, fazla
tan�nmayan ama cesareti ve kahramanl���yla
Hindistan’�n ba��ms�zl�k sava��nda ilk ad�m�
atan benzersiz bir genç kad�n�n roman�d�r. 

Saraydan Sürgüne  ve Topra��m�z�n
Kokusu adl� kitaplar�yla tan�d���m�z Kenizé
Mourad, bu kez 1856 y�l�nda ülkenin büyük
bölümünün mutlak hâkimi olan �ngiliz Bat� Hint
Kumpanyas�’n�n, Kuzey Hindistan’�n en zengin
devleti ba��ms�z Awadh’� ilhak etmeye, bu
devletin kral�n� sürgüne göndermeye
kalkmas�yla yol açt��� büyük bir ayaklanmay�
anlat�yor. Bu ayaklanman�n lideri ise kral�n
dördüncü kar�s�d�r. Awadh Krall���’n�n ba�kenti
olan, ihti�am� ve farkl� toplumlar�n uyumlu
ya�amlar� nedeniyle “Alt�n ve Gümü� �ehir”
olarak tan�nan Lucknow bu ilk ba��ms�zl���n
merkezi olacak; en ac�mas�z katliamlar, en
inan�lmaz yi�itlikler, en i�renç ihanetler,
a�klar�n en umutsuzu, en yasa�� burada
ya�anacakt�r. 

Begüm, bir devrimin
ruhunun ve unutulmaz bir
kad�n�n öyküsü.

Bu öyküdeki tarihi
olaylar ve kahramanlar
gerçektir. Bu destan Kuzey
Hindistan’da, gücünün
doru�undayken günümüz
Uttar Pradesh eyaletine
denk olan, Fransa’n�n yar�
büyüklü�ündeki Awadh
Krall���’nda geli�mi�tir.

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com

Ata�ehir’deki Deniz Gezmi� Parkı’na bir vatanda�ın yaptı�ı ‘Suçluyu övme’
�ikâyeti, savcılıkça kovu�turmaya yer olmadı�ı gerekçesiyle reddedildi. 

Ha bi tat için Genç lik Der ne �i ta ra fın dan yü rü tü len Ulus la ra ra sı Genç
Li der ler Aka de mi si’nde (UG LA) yaz dö ne mi e�i tim le ri ba� lı yor. UG LA

bün ye sin de Tem muz, A�us tos ve Ey lül ay la rın da Te mel Bil gi sa yar
Okur ya zar lı �ı, Ya zı lım, Bil gi ve �le ti �im Tek no lo ji le ri, CIS CO IT (Cis co

In for ma ti on Tech no lo gi es) A� Kur ma E�i tim le ri, Tek no lo ji Des tek li Gi -
ri �im ci lik, Fi nan sal Bi linç, Ay rım cı lık ve Ye ni Med ya da Nef ret Söy le mi
ve HIV/AIDS, Bel ge sel Si ne ma ve Sos yal So rum lu luk ve Uyu� maz lık

Çö zü mü ve Ara bu lu cu luk e�i tim le ri ve ri le cek. �s tan bul ken ti oda �ın da
özel lik le 15-30 ya� ara sı genç le re yö ne lik e�i tim le re ka tıl mak için

www.ha bi ta ti cin genc lik.org.tr ad re sin de ki ba� vu ru for mu nu dol du ra -
rak, ug la@ha bi ta ti cin genc lik.org.tr ad re si ne gön der mek ge rek li. Ha bi -

tat için Genç lik Der ne �i 1995 yı lın da ger çek le �en Ko pen hag Sos yal
Kal kın ma Zir ve si’nde de �i �ik, dil, din, ırk, kül tür ve ulus tan genç lik

tem sil ci si nin olu� tur du �u, 100’e ya kın ül ke de yak la �ık 300 genç lik or -
ga ni zas yo nu nun üye ol du �u Yo uth for Ha bi tat Ulus la ra ra sı �le ti �im

A�ı’nın bir par ça sı ola rak ku rul du. Der nek,  Tür ki ye’de ki ya sal dü zen -
le me ler ge re �i der nek ola rak ya pı la nan ku rum, genç le ri tem sil et me

id di ası ile de �il, Tür ki ye’de bü tün cül bir genç lik po li ti ka sı nın olu� tu rul -
ma sı he de fi ile ye rel, böl ge sel, ulu sal ve ulus la ra ra sı ça lı� ma la rı nı sür -

dü rü yor.
10 BA �A RI LI GENÇ ARA NI YOR

Genç Li der ler ve Gi ri �im ci ler Der ne �i Tür ki ye  (JCI-Ju ni or Cham ber
In ter na ti onal ),  Tür ki ye’nin 10 ba �a rı lı Gen ci’ni bul mak için 17. kez

TOYP pro je si ni ha ya ta ge çi ri yor. JCI  Tür ki ye, bu yıl da ba �a rı lı genç -
le re fır sat lar sun ma ya de vam edi yor.  JCI ta ra fın dan dün ya ça pın da
ger çek le� ti ri len ve son 16 yıl dır da JCI Tür ki ye li der li �in de ve JCI �s -
tan bul pro je yö ne ti min de ve ana spon sor lu �un da ge le nek sel le� ti ri len
TOYP’11 (Ten Outs tan ding Yo ung Per sons) “Tür ki ye’nin 10 Ba �a rı lı

Gen ci Ödül le ri” için ge ri ye sa yım ba� la dı. 30 Tem muz’a ka dar ba� vu -
ru la rın ya pı la ca �ı TOYP ödül le ri nin bü yük fi na li ise Ekim ayın da ger -
çek le �e cek. JCI, dün ya üze rin de po zi tif de �i �i me ve ge li �i me kat kı da
bu lun mak ama cıy la çe �it li pro je le re im za atı yor. Top lum da ki po zi tif

de �i �i mi genç ler va sı ta sı ile ger çek le� tir me yi amaç la yan der ne �in ge -
li� tir di �i pro je le rin ba �ın da ise,TOYP pro je si ge li yor. Pro je nin ama cı,

dal la rın da yap tık la rı ça lı� ma lar da en ba �a rı lı 10 gen ci or ta ya çı ka ra rak
top lu ma ka zan dır mak ve ça lı� ma la rı nı ulus la ra ra sı plat for ma ta �ı mak.
Ye ni bu lu� la ra ve üs tün ba �a rı la ra im za atan ses siz kah ra man la rı du -
yu ran ödül ola rak anıl ma ya ba� la nan TOYP kap sa mın da genç ler, çev -
re den hu ku ka, in san hak la rın dan fen ve tek ni �e ka dar 10 fark lı ka te -

go ri de, pro je le ri ni ya rı� tı ra cak. Ka za nan 10 genç ise, her yıl ol du �u gi -
bi, özel bir tö ren ile onur lan dı rı la rak ka mu oyu na açık la na cak ve dün ya

fi nal le rin de ya rı� ma ya hak ka za na cak.
PRO JE N�N B�R DE H� KA YE S� OLA CAK

Ödü le, Tür ki ye Cum hu ri ye ti va tan da �ı olan ve be lir le nen 10 fark lı ka te -
go ri de  ta sa rı a�a ma sı nı ge çe rek ha ya ta ge çi ril mi� bir pro je si  olan,

bu pro je ile ken di ne ve çev re si ne po zi tif kat kı sa� la yan 18 -40 ya� ara -
sı genç ler ba� vu ra bi li yor. Ara nan kri ter ler bun lar la da sı nır lı de �il, ödü -
le ba� vu ran pro je le rin hem bu lu� hem gi ri �im ci lik özel li �i nin ya nı sı ra

hem de an lam lı bir hi ka ye si ol ma sı is te ni yor. De �er len dir me ler ise, her
bi ri ken di ala nın da  uz man pro fes yo nel ler ve aka de mis yen ler den olu -
�an  ta raf sız ve ba �ım sız jü ri ko mi te le ri ta ra fın dan ger çek le� ti ri le cek.
Di �er ül ke bi rin ci le ri ile ulus la ra ra sı bü yük jü ri nin kar �ı sı na ge çe cek
olan ve bu ra da da jü ri nin ona yı nı alan genç ler ‘Dün ya nın En Ba �a rı lı
10 Gen ci’ ara sın da yer ala cak lar. JCI Tür ki ye bu gü ne ka dar 6 dün ya
bi rin ci si çı kar mı� bu lu nu yor. Bil gi ve ba� vu ru için: www.toyp-tr.org 

Hemen hemen hergün bir kadının “erkekler
tarafından öldürüldü�ü’’ Türkiye’de, kadınlar
mücadeleyi büyütüyor. Kadınlar, erkek
�iddetine maruz kalan, hayatlarını kaybeden ve
ya�amları tehlikede olan hemcinsleri için
harekete geçiyor. Ezilenlerin Sosyalist Partisi
(ESP) Sosyalist Kadın Meclisleri, 
“Kadın cinayetlerine isyan treni’’ kaldırıyor. 
30 Temmuz Cumartesi günü ö�len 12.30’da
Haydarpa�a Garı’ndan kalkacak olan tren,
Kartal’a kadar gidecek. Trende, kadınlar,
“kadın cinayetleri son bulsun’’ diyecek. 
“�syana katılmak isteyen’’ tüm kadınlar
davetli...

KAYIP 
Kad�köy Belediyesi 2007 y�l� H 399 396, 2008 y�l� H 399 397, 2009 y�l� 

H 399 398 ve 2010 y�l� H 399 399 nolu emlak vergisi makbuzlar�m�
kaybettim. Hükümsüzdür. Kemal YONUCU

Kad�nlar�n
isyan treni
kalk�yor!

“Deniz Gezmiş ismi suç DEĞiL”
GENÇLERE hem
kurs hem yar��ma
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Tem muz ay� bo yun ca de vam eden
Oyun cak Mü ze si Atöl ye Et kin -
lik le ri, e�it men ler ara c� l� ��y la

ço cuk la r�n hem ha -
yal dün ya s� n�
ge ni� le ti yor
hem de e� -
len me le ri ni
s a �  l �  y o r .
Top lam 7
et  k in  l ik  ten
olu �an atöl ye
ça l�� ma la r� bel li bir
üc ret ve ya� s�n�r la ma s�y la ger çek le� ti ri li yor.
Ço cuk la ra ör nek mo del ler ve ri le rek on la ra su -

nu lan ola nak la r� de �er len di -
ril me si de sa� la n� yor.

Oyun cuk Mü ze -
si’nde bu haf ta ger -
çek le� ti ri le cek atöl ye
ça l�� ma la r�:

● 23-24 Tem muz: Tah -
ta Oyun cak Bo ya ma

Atöl ye si, 
● 26–29 Tem muz ara s�: Mi nik

Ma ran goz lar �� ba ��n da Atöl ye si, 4 ya� ve üze -
ri, 11.00-13.00 ara s� 
● 30-31 Tem muz: Tah ta Oyun cak Bo ya ma
Atöl ye si,Re zer vas yon ve bil gi al mak için: 
0 (216) 359 45 50 - 51

9. Ka d� köy Be le di ye si Ti yat ro
Fes ti va li, Se la mi çe� me
Öz gür lük Par -

k�’nda ki Am fi Ti yat -
ro’da de vam edi -
yor. Her ak �am
sa at 21.00’de
ba� la yan oyun -
lar ön ce sin de,
y�l d�z lar al t�n da
ti yat ro iz le me nin
key fi ni bi len Ka -
d� köy lü ler uzun
kuy ruk lar olu� tu ru yor.
Her ak �am, il gi li bir se yir ci
gru bu na oy na yan ti yat ro sa nat ç� -
la r� da en az iz le yi ci ler ka dar bu du rum dan
mem nun. 

Geç ti �i miz haf ta, se zon da yo �un il gi gö ren
ve dua yen ti yat ro cu la r�n yer al d� �� oyun lar var -
d� prog ram da. Fer han �en soy’lu, Til be Sa ran’l�
Tun cay Özi nel’li oyun lar, Ka d� köy lü iz le yi ci -
den de tam not al d�. 
■ OR TA OYUN CU LAR’DAN �� S�Z L� �E

M� ZA H� B�R GÖN DER ME
9. Ka d� köy Be le di ye si Ti yat ro Fes ti va -

li’nin en çok il gi gö ren oyun la r�n dan bi ri,
Fer han �en soy’un ya z�p yö net ti �i ‘�� siz ler
Cen ne te Gi der’ ad l� po li si ye gül dü rü ol du.
Ül ke mi zin bir nu ma ra l� so ru nu na “i� siz li �e”

de �i nen oyun da, yük sek ö� re nim gör mü� bir
çif tin uzun sü re i� bu la ma ya rak ba� la r� na ge len
dra ma tik olay lar ko nu edi ni li yor. Oyun, ‘��i miz
i� ara mak’ bi çi min de ya �a ma y� sür dü ren bir ka -
r� ko ca n�n, va ro lu� sa va �� m� üs tü ne tez el den bir
çö züm di lek çe si su nu yor. Oyun da, gü nü müz de

re kor dü ze ye ula �an i� siz lik ka ra
mi zah yo luy la an la t� la rak

bü yü teç al t� na al� n� yor.
Oyun da Fer han �en -

soy’un ya n� s� ra,
Se rap Gü nay d�n,
Ali Ça tal ba� ile
Elif Dur du da
rol al� yor. Fer -
han �en soy’dan

son ra en iyi per -
for man s� gös te ren

Ali Ça tal ba� da, gir -
di �i ka rak ter ler le se yir -

ci ler den yo �un al k�� al d�.
Fes ti val’de iz le ye me diy se niz,

ge le cek se zon da
ka ç�r ma y�n!

■ KA DIN LAR OR TAK DERT LE R� N�
‘DÜ �ÜN’DE KO NU �U YOR

Ge çen haf ta içi, Ka d� köy lü le rin il gi gös ter -
di �i bir ba� ka oyun sa Ay sa Pro dük si yon Ti yat -
ro su’nun “Dü �ün” isim li oyu nu ol du. Oyun cu -
lar dan tek nik eki be ka dar tüm kad ro su ka d�n lar -

dan olu �an “Dü -
�ün”, ka d�n la r�,
k a  d � n  l a  r � n
g ü ç  l e  r i  n i ,
güç süz lük le -
ri ni, zor luk -
lar la kar �� la� -

t�k la r�n da bun -
la r� çöz me yön -

tem le ri ni, ka d�n -
l�k hal le ri ni an la t� -

yor. 
Oyun, top lum da ka d�n

ol ma n�n çe �it li s� k�n t� la r� n� ya -
�a m��, fark l� kö ken ve ya� lar dan dört

ka d� n�n, Til be Sa ran, Ay �e Bay ra mo� lu, Ev ren
Er can ve Eda Ça tal çam’�n bir ara ya ge le rek or -
tak dert le ri ne da ir bir far k�n da l�k ya rat ma ça ba -
s�n dan do� mu�. Til be Sa ran’�n ilk yö net men lik
de ne me si olan “Dü �ün”ü, “Ti yat ro 2010 Ödül -
le ri”nde “Y� l�n Ya za r�” ödü lü ka za nan Ay �e
Bay ra mo� lu ka le me al�r ken, oyun cu lar dan tek -
nik eki be her ke sin de met ne fark l� �e kil de kat k� -
la r� ol mu�.
■ UYAN UYAN GA Z� KE MAL, DUY GU

DO LU AN LAR YA �AT TI
Tun cay Özi nel Ti yat ro su’nun “Uyan Uyan

Ga zi Ke mal” ad l� oyu nu ise haf ta so nu iz le yi -
ciy le bu lu� tu. Oyun da Tun cay Özi nel’in se sin -
den Mus ta fa Ke mal Ata türk an la t�l d�. Dö ne min
sos yal ve si ya si olay la r�, ti yat ro se ver le rin be �e -
ni si ne su nul du. Geç mi �in gü nü mü ze ak ta r�l d� ��
ge ce de, duy gu do lu an lar ya �an d�.  

Tun cay Özi nel’in an la t� m�, oyun cu la r�n gös -
ter di �i per for mans, fi nal sah ne sin de iz le yi ci ler
ta ra f�n dan ayak ta al k�� lan d�. Oyun, Ata türk’ün
sev di �i �ar k� lar e� li �in de son bul du.

■ HAF TA SO NU BU OYUN LAR 
KAÇ MAZ!

Ga ze te mi zin ye ni sa y� s� n� eli ni ze ala ca �� -
n�z bu gün ya ni 22 Tem muz Cu ma gü nü, Fes ti -
val’de bir gü zel �ai rin di ze le riy le yük lü oyu nu
iz le me �an s� n�z ola cak. Geç ti �i miz y�l, Na z�m
Hik met’i an la tan Na z�m Oyun cu la r�, bu y�l
sah ne yi bir ba� ka oza na; Or han Ve li Ka n�k’a
b� ra k� yor. Na z�m Oyun cu la r�, Or han Ve li’nin
“Cep De lik Cep ken De lik” ese ri ni oyun la� t� ra -
rak �ai rin ya �a m�n dan tra jik anek dot la r� ve �i -
ir le ri ni sah ne ye ta �� yor. Or han Ay d�n’�n yö net -
ti �i oyun da Me tin Co� kun, Le vent Ül gen, Mert
F� rat, Ay �e gül Al pak ve Or han Ay d�n rol al� -
yor.

23 Tem muz Cu mar te si gü nü ise sah ne yi
Don Ki �ot Ti yat ro su al� yor “Mü na se bet siz”
oyu nuy la. Fran cis We ber’in yaz d� �� oyu nu Çe -
tin Ak can yö ne ti yor. Fars ko me di ola rak sah -
ne le ne ce �i için h�z l� ve sür priz le re aç�k olan
oyun da Za fer Al göz, Me lih Eke ner, Hi da yet
Er dinç, Se da Ak man, Ke rem F�r t� na ve Er han
Pek boy oy nu yor.

Fes ti val prog ra m�n da, 24 Tem muz Pa zar
gü nü, Can Gür zap Ti yat ro Dia log gö rü nü yor.
Se bas ti en Thi ery’nin oyu nun dan Le vent Ök -
tem’in sah ne ye uyar la d� �� “Kim Bu Adam” se -
zon bo yun ca Ka d� köy Be le di ye si’nin kül tür
mer kez le rin de iz le yi ciy le bu lu� mu� tu. �im di
de Fes ti val’de Ka d� köy lü ler le bu lu �a cak olan
oyun, in sa n�n bi tip tü ken mek bil me yen kim lik
so ru nu nu mi za hi bir dil le ir de li yor. Oyun da
Can Gür zap, Gü ne� Ber be ro� lu, �l ham Er do -
�an, Me tin Ya vu zo� lu, Ha lim Er can ve O�uz
Okul rol le ri pay la �� yor. Fes ti val prog ra m� ve
oyun lar la il gi li ay r�n t� l� bil gi ye www.ka di -
koy.bel.tr ad re sin den ula �a bi lir si niz.

d� Üs tün de, iç ki içi len me kân… Ama in -
san lar her iç ki içi len lo kan ta ya mey ha ne
de me mi� ler dir. ‘�ç ki li lo kan ta’n�n ça� -
r�� t�r d� �� yer ile ‘mey ha ne’ söz cü �ü nün

an lat t� �� or tam ay n� de �il dir. �öy le ko nu� ma
di liy le ifa de eder sek, mey ha ne nin lo kan ta ya
gö re çok da ha ‘Ka len der’ bir at mos fe ri var -
d�r… “Mey ha ne mu kas sî (kas vet li) gö rü nür
ta� ra dan am ma / bir ba� ka hu zur, ba� ka le -
ta fet (in ce lik) var için de” di ze le ri bo �u na söy -
len me mi� tir.

Mey ha ne le rin de el bet çe �it le ri bu lu nur.
Me se la ‘ayak ç� mey ha ne si’, me ze si, yi ye ce -
�i s� n�r l�, da ha zi ya de ‘tez gâh ta’ at�� t� r� lan, fi -
yat la r� mü te va zi olan bir tür dü… Yal n�z ca �a -
rap ve az çe �it me ze si olan mey ha ne ler de
var d�… Be lir le yi ci mü� te ri le ri nin de vam l� l� ��
ve be lir gin li �i ile fark l� la ��r. Son ra ‘se lâ tin’
mey ha ne de nen bü yük bo yut lu olan la r� �eh -
rin nam l� iç ki li lo kal le ri dir… Ama mey ha ne
de yin ce he men ak la ge len me ze ler ve bu
me ze le rin çe �it ba k� m�n dan zen gin li �i dir. Tu -
tu lan, ün ya pan mey ha ne ler, ön ce me ze le ri,
son ra da pat ron la r� ve gar son la r�y la bi li nip
ta n�n m�� lar d�r. Bü yük �e hir ler de mey ha ne le -
rin top lu ola rak bu lun du �u semt ler de var -
d�r… Hat ta ba zen bun la r�n yan ya na di zil di �i
so kak lar, �e hir le rin ha re ket li, can l� in san la r�n
e� len ce için u� rak ye ri olan çe kim mer kez le -
ri dir. Her iç ki içi len, me ze ler bu lun du ran yer
mey ha ne de �il dir. Özel lik le son y�l lar da
‘ocak ba ��’ da de ni len ke bap ç� lar da mey ha -
nem si bir iç ki dü ze ni ne öze ni li yor sa da ara -
da ki de rin far k� bi len ler bi lir… �ç ki li ke bap ha -
ne de ki ma sa n�n üze ri ne ge len kla sik ra k�
me ze si pey nir ile ka vun bi le i� re ti du rur; pey -
nir muh te me len ‘tu lum’ cin si dir. Fa sul ye pi -
la ki si ve ya ‘ta ra ma’ ise za ten bu lun maz. Sof -
ra ya y� �� lan ye �il lik le rin ta ba �� ne re dey se
ma sa y� kap lar… Mey ha ne nin me ze le ri öl çü -
lü bü yük lük le ri ve zey tin ya� l� var yas yon la r�y -
la sof ra y� renk len di rir. Ma sa, ‘la va�’ ve ya ‘pi -
de’ ta ra f�n dan is ti la edil me mi� tir… Yap rak
ya da la ha na sar ma n�n içi k�r m� z� ya ni sal ça -
l� de �il dir. Ta bi i mey ha ne ko ku suy la, ocak
ba �� me kân la r� n�n ko ku su da ara da ki önem li
fark lar dan d�r. Bir ba� ka esas l� ay� r�m ise de -
niz mah lû ka t� n�n mey ha ne le rin vaz ge çil mez
lez zet le rin den ol ma s� d�r.

Mey ha ne kav ra m�y la h� s�m ak ra ba bir
kav ram ise ‘ak �am c�’ söz cü �ün de ken di ni
bu lur. El bet bü tün ak �am c� lar mey ha ne de
dem len mez. Ne var ki evi ne bar k� na git me -
den �öy le mey ha ne ye u� ra y�p bir kaç ka deh
yu var la mak ve bir iki me ze den tat mak ak -
�am c� l� ��n �a n�n dan d�r. 

Ya k�n za man la ra ka dar sü rüp ge len bir
di �er mey ha ne ge le ne �i ise ba z� me ze le rin
‘sey yar sa t� c� lar’dan te min edil me si dir. Mey -
ha ne pat ron la r� da bu na mü da ha le et mez.
Söz ge li mi ‘mid ye dol ma s�’, ‘buz lu ba dem’,
‘la ker da’, ‘is ti rid ye-ta rak’ em sa li me ze le rin
mey ha ne ler ce a�i na sey yar us ta la r� al� �� la -
gel mi� bir key fin çe� ni si dir.

Bu ra da, çe �it li �e hir le rin ün lü mey ha ne le -
ri ni, mey ha ne semt ve so kak la r� n� an la ta cak
de �i lim. O bam ba� ka bir ya z� ko nu su dur.
An cak son gün ler de ga ze te le re de yan s� yan
�s tan bul’un As ma l� mes cit’te ki k� dem li ve bel -
ki en özel lik li mey ha ne si RE F�K’in ku ru cu su
ve sa hi bi Re fik Ars lan’�n ölüm ha be ri üze ri ne,
bu nam l� mey ha ne ye ve ku ru cu su na bir kaç
ke li me ile de �in mek is te dim. Re fik Us ta ve
onun me ka n�, 1954’ten be ri As ma l� mes cit’te
Tür ki ye’nin ve �s tan bul’un sos yal ha ya t�n da,
ay d�n ke si min ba� l� ca bu lu� ma yer le rin den
bi ri ol mu� tur… Üs te lik, yal n�z ca ak �am la r�
de �il, ö� le ö�ün le rin de de ra hat ça ve çok -
luk la ter cih edi len bir çe ki ci me kan di ye be -
nim sen mi� tir. Re fik Bey, öy le va kit le rin de,
ak �am dan fark l� bir me nüy le mü� te ri le ri ni;
da ha do� ru su mü da vim le ri ni ho� nut et me si -
ni bil mi� tir. Her gün mut la ka be� al t� çe �it �s -
tan bul usu lü s� cak ha z�r ye me �i ve zey tin -
ya� l� la r� ta ze ta ze gün lük ola rak ha z�r bu lun -
dur mu� tur. Re fik’in za man za man ak �am
mi sa fi ri de olan la r�n ço �u, bu ö� le ye mek le -
ri nin de mü da vi miy di. Ede bi yat ç�, ga ze te ci,
sa nat ç�, si ne ma c�, aka de mis yen, hu kuk çu la -
r�n, ün lü avu kat la r�n ço �un lu �u te� kil et ti �i
‘Re fik kad ro su’ de �i �en nü fus ya p� s� ve ne -
sil le re ra� men bu özel li �i ni ko ru yup sür dür -
mü� tür. Re fik’in ade ta tir ya ki si ol mu�; mey -
ha ne ci li �i ni ya da ö� le ye mek le ri ni ora dan
ba� ka yer de ge çir me yen mü da vim le rin sa y� -
s� da az de �il dir. 

Re fik Bey, dai ma sa kin ve ol gun tav r�y la;
öl çü lü dav ra n�� la r�y la mü� te riy le se ve cen ve
say g� l� bir ili� ki sür dür me si ni bi len mey ha ne
pat ron la r� n�n ba ��n da ge lir. �n san ili� ki le rin -
de ki bu uyum lu, düz gün tav r�, mut fa ��n yö -
ne ti min de, me nü sün de, me ze le rin de ki özen,
çe �it li lik, ka li te de ki is tik rar la bü tün le �in ce
‘As ma l� mes cit’in RE F�K’i kla si �i do� mu� tur.

‘Ka ra de niz li Re fik Ars lan’ sek sen se kiz
ya ��n da öl dü. Az i� let me ci ye na sip öl çü de
se vi len bu in sa n�n kla sik le �en mü es se se si
ço cuk la r� ta ra f�n dan her hal de ay n� is tik rar la
sür dü rü le cek tir. As ma l� mes cit’te sa y� s�z e� -
len ce ye ri ve mey ha ne aç�l d� ve aç� l� yor. Ki -
mi si ka pa n� yor, el de �i� ti ri yor, is mi ye ni le ni -
yor. Çok mo dern olan la r� da var. Ama RE F�K
ol du �u yer de du ru yor. Ne is mi, ne me kâ n�,
ne mut fa �� de �i �i yor. ‘Özen ti’ bu mü es se se -
ye u� ra ma d�, uma l�m ki bun dan son ra da
u� ra ma s�n; ken di ne ben ze me ye, ken di ol -
ma ya de vam et sin.

Murat  KATOĞLU
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Türkan Saylan ödülleri
karikatüre verilecek

ÇA�DA� Ya�am� Destekleme
Derne�i taraf�ndan, 2.si

düzenlenen Türkan Saylan
Sanat ve Bilim Ödülleri’nin

verilece�i alanlar
aç�kland�.

Ça�da� Ya�am�
Destekleme Derne�i

taraf�ndan
düzenlenen Türkan

Saylan Sanat ve
Bilim Ödülleri;

sanat dal�nda
“karikatür”, bilimsel

ara�t�rma dal�nda
“ilkö�retimde edebiyat ö�retimi”

alanlar�na ayr�ld�. Seçici kurulu Tonguç
Ya�ar, Mustafa Bilgin, Dr. Kadir

Do�ruer, Musa Kart ve Akda�
Saydut’tan olu�an sanat dal�ndaki
karikatür yar��mas�n�n konusu ise

“çocuk ve e�itim”. Adaylar, Bilimsel
Ara�t�rma Dal�’ndaki ödüle 19 May�s

2011 ile 19 �ubat 2012 tarihleri
aras�nda yay�mlanm�� bilimsel 

ara�t�rmalarla, yay�ma en az 25
sayfa olarak haz�rlanm��

bilimsel ara�t�rmalarla
kat�labilecek. Bu
ödülün seçici
kurulu ise Prof. Dr.
Aysel Çelikel,

Yusuf Çotuksöken,
Prof. Dr. Selahattin

Dilidüzgün, Prof. Dr.
Zehra �p�iro�lu ve Prof.

Dr. Sedat Sever’den
olu�uyor. Ödüller, her

dalda, amatör ve
profesyonel ay�rt etmeksizin

herkese aç�k. Adaylar�n
ba�vurular�n� 16 Mart 2012’de

saat 17.00’ye kadar Ça�da� Ya�am�
Destekleme Derne�i Prof. Dr. Türkan
Saylan Ödülleri �imal Sokak No: 10
�i�hane �stanbul adresine iadeli
taahhütlü olarak postayla ula�t�rmalar�
ya da elden teslim etmeleri gerekiyor.
Ödül sonuçlar� 19 May�s 2012 günü
aç�klanacak.

Ti yat ro de nin ce ak la ilk
ge len dua yen ler den Hal -
dun Ta ner, 24 y�l d�r, bir

dö nem ya za r� da ol du �u Mil li -
yet Ga ze te si ta ra f�n dan Bü yük
Öy kü Ödü lü ile an� l� yor. 

Ka d� köy Fe ner yo lu’nda
bu lu nan es ki Ga ze te Ka d� köy
bi na s� n�n Hal dun Ta ner mü ze -
si ne dö nü� tü rül mek üze re ça -
l�� ma la r�n sür dü �ü bu gün ler -
de Mil li yet Ga ze te si, 2011 y� l�
Bü yük Öy kü Ödü lü’nün ka t� -
l�m ko �ul la r� n� aç�k la d�. Bu
y�l ki se çi ci ku rul da Se mih Gü -
mü� (Ya zar), Do �an H�z lan
(Ele� tir men, Ya zar), Ce mil
Ka vuk çu (Ya zar), Yek ta Ko -
pan (2009–2010 Hal dun Ta ner
Öy kü Ödü lü Sa hi bi), Prof. Dr.
�a ra Sa y�n (�s tan bul Üni ver si te -
si Ede bi yat Fa kül te si Emek li Ö� re tim Üye si),
De met Ta ner (Hal dun Ta ner’in e�i) ve Prof. Dr.
Tah sin Yü cel (�s tan bul Üni ver si te si Ede bi yat
Fa kül te si Emek li Ö� re tim Üye si, Ya zar) bu lu -
nu yor. 

�� te, öy kü ye me rak l� okur la r� m�z için, Hal -
dun Ta ner Bü yük Öy kü Ödü lü Ka t� l�m Ko �ul la -
r�: 
1-Ödü le aday ola cak lar, k� sa öy kü ler den olu �an
ya y�n lan m�� bir ki tap la ba� vu ra bi lir ler. Ki ta b�n
1 Ey lül 2010’dan son ra ya y�m lan m�� ol ma s� ge -
re kir. Ay r� ca ki tap ola bi le cek ni te lik te en az 3
öy kü nün yer ala ca �� bir dos yay la da ba� vu ru la -
bi lir. Ya p�t lar Türk çe ya z�l m�� ol ma l� d�r. 
2-Her aday im za l� bir ba� vu ru ya z� s� n� mut la ka
ek le me li dir. Ya zar lar bi rey sel ba� vu ru ya pa bi -
le ce �i gi bi, ya y� nev le ri, üni ver si te ler, e�i tim

ku rum la r�, mes lek ku ru lu� -
la r�, si vil top lum ör güt le ri de
aday gös te re bi lir. Do� ru dan
ba� vur ma yan aday la r�n öne -
ril me le ri ne ken di im za la r�y -
la onay la r� ek len me li dir. 
3-Dos ya ola rak ödül ka za -
nan ya p� t�n ya y�n hak k�,
ödül tö re ni ta ri hin den ba� la -
ya rak bir y�l sü rey le Mil li yet
gru bu na (Do �an Ki tap) ait -
tir. 
4-Öl mü� ki �i le rin ya p�t la r�
aday gös te ri le mez. An cak
aday ol duk tan son ra ya �a m� -
n� yi ti re nin ya p� t� de �er len -
dir me ye al� n�r, ka za n�r sa
ödül tu ta r� ya sal mi ras ç� s� na
öde nir. 
5-Ödü le ba� vu ran lar aç�k -

lan maz, aday ya p�t lar ka zan s�n
ya da ka zan ma s�n ge ri ve ril mez. 
6-Ödül ola rak 5 bin TL’nin ya n� s� ra bir ödül
bel ge si ve ri lir. Ödül tek ola rak ve ri lir, bö lü� tü -
rü le mez, man si yon yok tur. 
7-Ki tap ya da dos ya ola rak aday ya p�t lar 8 adet
gön de ril me li dir. Ay r� ca ya p�t sa hi bi nin bir A4
kâ �� d� n� a� ma yan öz geç mi �i (8 kop ya ola rak)
ve bir adet fo to� ra f� ek len me li dir. Aç�k ad res le -
ri, te le fon nu ma ra la r�, var sa faks nu ma ra la r�, e-
pos ta ad res le ri de ba� vu ru da yer al ma l� d�r. 
8-Aday ya p�t lar 31 A�us tos 2011 gü nü sa at
17.00’ye ka dar ( Do �an Med ya Cen ter, Mil li yet
Ödül le ri 34204, Ba� c� lar, �s tan bul ) ad re si ne
tes lim edil me li ya da ya p�t lar yurt için den bu ta -
rih ten 3 gün ön ce, yurt d� ��n dan 2 haf ta ön ce
kar go ya ve ril mi� ol ma l� d�r. 
Ay r�n t� l� bil gi için te le fon: 0212 505 63 49  

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl 9.sunu düzenledi�i Tiyatro Festivali,
programındaki nitelikli oyunlar nedeniyle yo�un ilgi görüyor. 

Haldun Taner anısına
BÜYÜK ÖYKÜ ÖDÜLÜ

Milliyet Gazetesi, hayatının büyük bir bölümünü Kadıköy’de
geçirmi� olan tiyatro yazınının ve öykücülü�ün ustalarından 

Haldun Taner’in anısına düzenledi�i Haldun Taner Öykü 
Ödülü’nün bu yıl 24’sünü veriyor.

Oyuncak Müzesi’nde etkinlikler
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Bazı 
oyunlar

seyircilere
duygulu

anlar 
ya�attı.

Uyan Uyan Gazi Kemal
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� SERG�
� Seyit Ali Ak Anısına Sergi
Türkiye foto�raf tarihinin önemli isimlerinden,
2009 y�l�nda kaybetti�imiz foto�raf ustas�
Seyit Ali Ak, PhotoWorld Foto�raf
Merkezi’nde aç�lan bir sergiyle an�l�yor. 

31 Temmuz’a kadar devam edecek olan
sergi, Ak’�n 1980 öncesi çekilmi� siyah beyaz
projelerinden derlenmi� 16 ve yine son
dönem renkli projelerinden derlenmi� 14
olmak üzere toplam 30 foto�raftan olu�uyor.
Seyit Ali Ak foto�raf projeleri, kitaplar� ve
kendisi hakk�nda daha fazla bilgi
fotograf.net’in haz�rlad��� ve kendi ad�n�
ta��yan www.seyitaliak.com adl� web
sitesinde görülebilir.
Tel: 0216 418 19 76
� “Yazın Getirdikleri” Resim Sergisi
Ürün Sanat Galerisi’nde 15 Eylül tarihine
kadar “Yaz�n Getirdikleri” adl� karma resim
sergisi ve Bedri Rahmi yazmalar� izlenebilir. 
Tel: 0216 363 12 80 

KA DI KÖY DI�INDAN
� KONSER
� Candan Erçetin
Y�llard�r müzikseverlere keyifli anlar ya�atan
ve heyecanla beklenen Most Aç�khava
Konserleri, bu y�l da müzi�in ba�ar�l� isimlerini

Harbiye Cemil Topuzlu
Aç�khava Tiyatrosu’nda
dinleyicilerle
bulu�turuyor. Most
Production’�n
organizasyonunu
yapt��� konserler 23
Temmuz’da Candan
Erçetin ile ba�l�yor.
Candan Erçetin
konserinden sonra;
Haris Alexiou, S�la,
Nilüfer ve George
Dalaras 21.Most
Aç�khava konserlerinde
sahne alacak. Candan
Erçetin 23 Temmuz
Cumartesi ve 24
Temmuz Pazar günü
saat 21.00’de Harbiye
Aç�k Hava
Tiyatrosu’nda!

� Bulutsuzluk Özlemi 
1990’lardaki müzik çal��malar� ile Türkiye’de
birçok ilke imza atan Bulutsuzluk Özlemi
kendi türünün ilklerinden biri olma özelli�ini
ta��yor. Bugüne kadar kaydettikleri albümler
ve Türkiye’nin her yerinde verdikleri say�s�z
konserlerle müzikseverlerin akl�ndan hiç
ç�kmayacak bir yer edindi. Müzi�ine Bat�
kaynakl� rock melodi ve ritimleri ile
Anadolu’nun yüzlerce y�ll�k birikimini de
katmay� ba�aran ve bu sayede büyük ilgi
gören Bulutsuzluk Özlemi, Türkiye’de uzun
süre tart���lan “Türkçe sözlü rock yap�l�r m�?”
sorusuna yapt�klar� müzikle cevap verdi. 
Nejat Yava�o�ullar�, Sina Kolo�lu, Sunay
Özgür, Deniz Demiröz ve Gencay
K�ymaz’dan olu�an grup her zaman belli bir
kalitenin üzerinde kalmay� ba�ard�.
Bulutsuzluk Özlemi, 26 Temmuz Sal� günü
saat 22.30’da Beyo�lu Hayal Kahvesi’nde
sevenleriyle bulu�uyor.
� Cem Adrian 
Geçti�imiz Kas�m sonunda 5. stüdyo albümü
“Kay�p Çocuk Masallar�”n� yay�nlayan Cem
Adrian, Hayal Kahvesi konserinde
dinleyicileriyle bulu�uyor. Sanatç� çok renkli
sesi ve s�ra d��� yorumuyla kendi eserlerinin
yan� s�ra coverlar� ve yeni albümünden
payla�aca�� �ark�lar�yla Beyo�lu Hayal
Kahvesi sahnesinde olacak. Konser 27
Temmuz Çar�amba günü saat 22.30’da
ba�l�yor.

� Nilüfer&Rock
2011 y�l�na damgas�n� vuran Nilüfer, hepsi
birbirinden güzel �ark�lardan olu�an ve büyük
be�eni toplayan “12 Düet” albümünün ilk yaz
konserini Most Aç�khava Konserleri’nde
veriyor. Yay�nland��� tarihten itibaren büyük
bir ilgiyle kar��lanan ve listelerde uzun süreler
zirvede kalan 12 Düet albümünden ve di�er
sevilen �ark�lar�ndan olu�an repertuar�yla
seyircinin kar��s�na ç�k�yor. Aç�khava’daki
konserde, 12 Düet albümünde yer alan
Hayko Cepkin ve Badem grubu da konserin

bir bölümünde Nilüfer’e e�lik ediyor. Konser
27 Temmuz Çar�amba günü saat 21.00’de.

� T�YATRO
� Esmeray - Cadının Bohçası
Esmeray’�n kendi hayat hikâyesinden
hareketle yaz�p oynad��� Cad�n�n Bohças�
hem transseksüel hem de Kürt olarak
�iddete, milliyetçili�e ve ataerkil de�erlere
kar�� direnen bir feministin hikâyesi.
E�cinsellikten transseksüelli�e geçi�inde
feminizmin fark�na vararak, seks i�çili�ini
b�rakan ve kad�n hareketinin içinde yer alan
Esmeray’�n oyunu, gerek Kars gerekse
�stanbul’daki toplumsal cinsiyet, etnisite ve
s�n�f ili�kilerini feminist bir perspektiften
mizahi bir dille sunmakta. Esmeray’�n Cad�n�n
Bohças� adl� oyunu 29 Temmuz Cuma günü
saat 20.30’da Kumbarac�50’de.

� KAMPANYA
� Dı�arıdan �çeriye Kitap Köprüsü
D��ar�da Deli Dalgalar �nsiyatifi,
hapishanelerdeki siyasi tutuklulara kitap
gönderme kampanyas� ba�latt�. �nisiyatif 1
Temmuz ile 1 Kas�m tarihleri aras�nda on bin
kitap toplamay� hedefliyor. Kampanyan�n
ça�r� metninde �u ifadelere yer veriliyor:
“Ülkemiz hapishanelerinde bulunan, say�lar�
on bine varan siyasi tutuklu ve hükümlüye
çat kap� kitaplarla gidiyoruz. Kitaplardaki
sözleri ucu yan�k mektup yap�p, akordeonlu

bir �enlik alay� olup hücrelerine,
ko�u�lar�na, sofralar�na gidiyoruz.
Büyük ate�ler yak�p, odun ate�inde
demlenmi� çaylar�n� içmeye,
halle�meye, dertle�meye gidiyoruz.
Delilik mi? Ad�m�z D��ar�da Deli
Dalgalar...
1 Temmuz - 1 Kas�m 2011 tarihleri
aras�nda, hapishanelerdeki bütün
siyasi ‘deli’ler için kitap kampanyas�
ba�lat�yoruz! D��ar�dan içeriye
sözlerden bir köprü kurmak için,
herkesi en az bir kitap vermeye,
kütüphanesinde ‘seyreltme’ çal��mas�
yapmaya, arkada�lar�ndan kitap
(ç)almaya, k�sacas� kitap toplamaya
ça��r�yoruz. Kap�lar� çal�p tek tek
kitap istemek gerekirse, bunu da
birlikte yapmaya davet ediyoruz.
Hedefimiz; on bin kitap! 
“Kitaplar�m�z onlara ula�t���nda biz

daha ‘çok’ ve daha ‘insan’ olaca��z. Ve belki
de daha umutlu ve huzursuz...
Gönderdi�imiz bir kitab�n izini sürece�iz her
yerde. Kalabal�klar aras�nda, mitinglerde,
gülümseyen bir yüzde... Tan�mad���m�z bir eli
s�karken, ‘O, sen miydin?’ diye dü�ünece�iz.

O kitaplar�n üzerine, sayfa aralar�na notlar
dü�ece�iz. Ço�u zaman “kötü” sürprizler
bekleyen muhalif hayatlar�m�z�n ‘iyi’
sürprizlerini de biz, bilinçlice ve hep birlikte
yarataca��z. Yeteri kadar ‘deli’ olan herkesi
kampanyam�za kat�lmaya ça��r�yoruz.”
Elden kitap bırakmak ya da postalamak
için adresler:
Filistin Halkıyla Dayanı�ma Derne�i
Hüseyin A�a Mah. Dudu Odalar� Sok. No: 10
Kat: 3 Beyo�lu/ Taksim/ �st.
�stanbul Ermeni Kültür Derne�i
Me�rutiyet Cad. No: 31 Kat: 2 Beyo�lu /
Taksim / �st.
Promethe Kafe
Muvakkithane Cad. No: 17/1 Kad�köy / �st.
E�itim Sen �stanbul 4 Nolu �ube
Merkez Mah. Hamam Sok. 1/3
Gaziosmanpa�a / �st.
Pir Sultan Abdal Kültür Derne�i Kartal
�ubesi 
Hürriyet mahallesi Ortado�u koleji arkas�
Yakac�k / Kartal / �st.
Sokak B�STRO 
Hamam sokak No:21 Kartal / �st.

KA DI KÖY’DEN
� FEST�VAL
� Doya Doya Sanat 
Kad�köy Belediyesi’nin sanat� soka�a
ta��ran etkinli�i “Doya Doya Sanat”
günleri, 18 Haziran - 28 A�ustos tarihleri
aras�nda her cumartesi ve pazar devam
ediyor. Etkinlikler kapsam�nda 23
Temmuz Cumartesi günü Noter
Sokak’ta Trio Amor, Tarihi Çar��’da
Pantomim Trio ve Özgürlük Park�’nda
Elim Sende Kukla Tiyatrosu izlenebilir.
24 Temmuz Pazar günü ise Bahariye
Caddesi’nde Pantomim Trio,
Fenerbahçe Park�’nda Grup Napolion ve
Ba�dat Caddesi’nde Grup Geziver
Kad�köylülere keyifli saatler ya�atacak.
Tüm etkinlikler saat 19.00’da ba�l�yor. 
www.kadikoy.bel.tr

� MÜZ�K
� Eda-Metin Özülkü Dinletisi
Serhan �e�en Müzik Felsefe ve Ya�ama
Sayg� Derne�i, 22 Temmuz Cuma günü
Eda-Metin Özülkü çiftini a��rl�yor. 
Saat 20.00’de sohbet ile ba�layacak
gece 21.00’de müzik dinletisiyle devam
edecek. Dernek yarar�na düzenlenen
gecenin biletleri 50 TL’den sat��a
sunuluyor. 
Tel: 0 216 680 00 10

� Betül Demir �mza Günü ve Mini
Konser
Sevilen �ark�c� Betül Demir imza günü
ve mini konser ile 24 Temmuz Pazar
günü saat 15:00’te Optimum Outlet’te,
saat 17:00’de Kozzy AVM’de
sevenleriyle bulu�uyor. D&R i�birli�i ile
Optimum Outlet ve Kozzy AVM’de
gerçekle�ecek imza günlerinde Betül
Demir sevilen �ark�lar�ndan
seslendirecek ve hayranlar�yla sohbet
etme imkân� bulacak. 
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● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

Kad›köy’de gerçekle�tirilen etkinliklerinizin
Gazete Kad›köy Kültür Sanat Ajandas›’nda

yay›nlanmas›n› istiyorsan›z
gazetekadikoy@gmail.com’dan

bize ula�abilirsiniz. AJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASI

Eda-Metin ÖZÜLKÜ

Bulutsuzluk Özlemi

Seyit Ali Ak Anısına Sergi

Nilüfer&Rock
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● Mus ta fa SÜR ME L�

H�z l� kent le� me ye, can l� bir eko no mik ya -
�a ma, ak tif bir ge çi� nok ta s� ol ma s� na
inat ye �il, yer yer ses siz ve din gin kal -

ma y� ba �a ran, en az�n dan bu nun için ça ba gös -
te ren Ka d� köy’de olum suz gö rün tü ye sa hip
böl ge ler de yok de �il. Gö rün tü sü ve at�l du ru -

muy la bu gi bi yer -
ler va tan da ��n da
ha liy le ra hat s�z ol -
ma s� na ne den olu -
yor. Ye rel yö ne -
tim ol du �u için bu
ra hat  s �z  l �k la  r �n
mu ha ta b� da yet ki
ala n� ol sa da ol -
ma sa da en çok
Ka d� köy Be le di -
ye si olu yor.  Va -
tan da� la r�n ya �a -
d�k la r� olum suz -
luk la r� bil dir dik le -
ri ve çö züm is te -
dik le ri mer ci le rin
ba ��n da Ka d� köy
Be le di ye si ge li -
yor. 

Ka d� köy lü le ri
ra hat s�z eden ve
tep ki le ri ne ne den
olan böl ge ler den
bi ri de Sö �üt lü -
çe� me Tren �s tas -
yo nu’nun al t�n da
bu lu nan ve mül ki -
ye ti Dev let De -
mir yol la r�'na ait
olan ge ni� alan.
Ga ze te Ka d� -
köy’ün da ha ön ce

de gün de me ge tir di �i an cak her han gi ka l� c�, et -
kin so mut bir ça l�� ma n�n ya p�l ma d� �� alan bir
çok kez asa yi� olay la r�y la da gün de me gel di.

Ka d� köy �l çe Em ni yet Mü dür lü �ü ekip le ri
böl ge de gü ven li �i sa� la mak için ça ba sar fet se
de tren, met ro ve mi ni büs ler den inen ya da bi -
nen yol cu la r�n ge çi� nok ta s� ko nu mun da olan
söz ko nu su böl ge de ���k lan d�r ma so ru nu nun

ol ma s�, va tan da� la r�n en çok tep ki si ni çe ken
ko nu lar ara s�n da. 
■ BOY DAK: “MO BE SE �Ç�N I�IK LAN -

DIR MA GE REK L�”
�s ten me yen olay la r�n ya �an ma ma s� için

Ka d� köy �l çe Em ni yet Mü dür lü �ü’nün il gi li
bi rim le ri nin böl ge de s�k s�k de ne tim yap t� �� n�
söy le yen Ka d� köy �l çe Em ni yet Mü dü rü Ha -
kan Boy dak, za man za man bu s� k� de ne tim ler -
den do la y� ra hat s�z olan va tan da� la r�n tep ki le -
riy le de kar �� la� t�k la r� n� söy le di. Olum suz çev -
re sel fak tör le rin de su ça yön len dir di �i ni vur -
gu la yan Boy dak, söz ko nu su böl ge de mo be se
ka me ra s� bu lun ma ma s� �ek lin de ki ele� ti ri le re
de �öy le ya n�t ver di: ''Mo be se ka me ra la r� n�n
mak si mum ve rim sa� la ma s� or tam ��� �� na ba� -
l�. Söz ko nu su böl ge nin ba z� bö lüm le rin de ���k -
lan d�r ma yok. Bu du rum da bu ra lar da mo be se
ka me ra la r� n�n i� le vi ni yap ma s� da zor. Böl ge
ön ce ���k lan d� r�l ma l�.'' 

■ MUH TAR EK ��: “DU RUM DAN 
RA HAT SI ZIZ”

Sö �üt lü çe� me Tren �s tas yo nu Alt böl ge si -
nin Ha san pa �a s� n�r la r� içe ri si ne dâ hil ol du �u -
nu söy le yen Ha san pa �a Ma hal le si Muh ta r� Ali
Ek �i, söz ko nu su böl ge nin mev cut du ru mun -

dan ma hal le li ler ola rak ra hat s�z ol duk la r� n�
söy le di. Muh tar Ek �i yap t� �� aç�k la ma da,
“Böl ge nin kon trol al t�n da ol ma s� n�, dü zen len -
me si ni, is ti yo ruz. Ma hal le li bu ra dan geç me ye,
tre ne git me ye kor ku yor. Ka d� köy’e ya k� ��r ha -
le gel me si ni is ti yo ruz” de di. 

Muh tar Ek �i, böl ge nin ���k lan d� r�l ma s� n�,
mo be se ka me ra la r�y la da sü rek li  iz len me si ni
de is te dik le ri ni be lirt ti. 
■ KA DI KÖY ZA BI TA SI DE NE T�M YA PI YOR

Ka d� köy Be le di ye si Za b� ta Mü dü rü Hak k�
Ay d�n Sö �üt lü çe� me’de ki kö tü gö rün tü do la -

y� s�y la za man za man Ka d� köy Be le di ye si’ne
�i kâ yet le rin gel di �i ni be lir te rek, zo run lu ol ma -
ma m� za ra� men, va tan da� la r�n �i kâ yet le ri ne
du yar s�z kal ma mak, kent için de kö tü gö rün tü -
yü ön le mek ad� na za man za man za b� ta ekip le -
ri miz böl ge de ça l�� ma lar ya p� yor” de di. Böl ge -
de özel lik le sey yar tez gâh la ra izin ver me dik le -
ri ni söy le yen Mü dür Hak k� Ay d�n, “Böl ge
Dev let De mir yol -
la r�’n�n so rum lu lu -
�un da. Ama biz
be le di ye ola rak ge -
nel hiz met le ri mi zi
sa yar vs. gi bi ko -
nu lar da ge rek li ça -
l�� ma la r� m� z� ya p� -
yo ruz. Bir dö nem
o böl ge yi can lan -
d�r ma ad� na ça l�� -
ma lar ya p�l d� ama
ve rim al� na ma d� ��
için bu ça l�� ma lar
dur du. Bir �e kil de
o böl ge de �er len -
di ri le bi lir. Et kin lik
ala n� ola bi lir” di ye
ko nu� tu. Ka d� köy’de söz ko nu su böl ge nin gü -
zel bir alan ol du �u nu be lir ten Ay d�n, “Va tan -
da� lar dan za man za man ti ner ci ler ko nu sun da
�i kâ yet ler ge li yor. Maç gün le ri çok yo �un olan
bir böl ge. Ge li� ge çi� gü zer gâ h�. Özel lik le maç
gün le rin de ekip le ri mi zi böl ge de ko nu� lan d� r� -
yo ruz. An cak böl ge yet ki ala n� m�zda de �il.
Alan bir ba� ka ku ru ma ait olun ca s� k�n t� lar da
ya �a n� yor.”
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ilo zof lar y�l lar dan be ri gü zel li �i ta n�m la ma ya, res -
sam lar gü zel li �i res met me ye, mü zis yen ler bes te -
le me ye ça l� �� yor lar. He nüz gü zel lik için ob jek tif bir
kri ter be lir len mi� de �il. Bir in sa na gü zel ge len

ba� ka bi ri ne gü zel gel me ye bi lir. Bi ri nin gü zel de di �i ne
di �e ri de me ye bi lir. Gü zel lik ki �i sel ba k��, gö rü�, ve ter cih
me se le si dir.

Ka d�n vü cu du ge nel de sa nat ç� lar ta ra f�n dan gü zel lik
sim ge si ola rak kul la n� l�r. Dün ya n�n en es te tik var l�k la r�n -
dan bi ri dir. Fa kat ka d�n gü zel li �i üze rin de de in san lar bir
fi kir bir li �i için de de �il ler dir. 18–19.Yüz y�l da ki ka d�n re -
sim le ri ge nel lik le ba l�k eti, hat ta tom bul dur. Os man l� ka -
d� n� ve ge le nek sel ka d�n gü zel le ri miz de top lu dur. Hat ta
bir Ana do lu sö zü var d�r.”Bir dir hem et bin ay�p ör ter”
der ler. Bun dan 10 y�l ka dar ön ce s� f�r be den man ken ler
mo da ol ma ya ba� la m�� t�. �im di on la r�n da mo da s� ge çi -
yor zan ne de rim. Gü zel lik kav ra m� za ma na, ba k�� aç� s� na,
al�� kan l�k la ra, ge le nek le re ve yö re le re gö re de de �i �i yor.
Ör ne �in zen ci ler de ç� k�k kal ça ve iri gö �üs ler ter cih edi -
li yor. Bir za man lar gö� sü süt yen le re s�� ma yan ar tist ler
gü zel lik sim ge si ola rak su nu lu yor lar d�. �im di ise se ri hal -
de gö �üs kü çül tü cü es te tik ope ras yon lar ya p� l� yor. 

Özel lik le in san gü zel li �i üze ri ne ve ri len her ka rar, in -
san can l� ve de �i �en bir var l�k ol du �u için za ma na gö re
de �i �e bi lir. �n san has ta olur, ka za ge çi rir, ya� la n�r. Bi li yo -
ruz ki �n san gü zel li �i ka l� c� da de �il dir. Ni ce gü zel yü zün
sol du �u nu, p� r�l p� r�l par la yan göz le rin do nuk la� t� �� n�,
hey kel gi bi vü cut la r�n ku ru du �u nu ve ya ka p� la ra s�� maz
ha le gel di �i ni ib ret le iz le dik. �n san gü zel li �i nin her ya� ta,
her ko num da, her ki lo da sü re bil me si için in sa n�n ken di ni
sev me si, be �en me si, özen gös ter me si ge re kir. “Çir kin
ka d�n yok tur, gü zel gö rün me si ni bil me yen ka d�n var d�r”
der ler. Fel se fe ve es te tik me ra k� olan bir ar ka da ��m la,
Ba� dat Cad de si’nde ki bir ka fe’dey dik. Bi zim otur du �u -
muz ka fe’ye do� ru yü rü yen genç bir ba ya n� gös ter di.
“Gö rü yor mu sun ne ka dar zin de bir yü rü yü �ü var” de di.
Bir lik te iz le dik, ger çek ten çok zin de gö rü nü yor du ama
yü rü yü �ün de ki ve ta v�r la r�n da ki za ra fet s� f�r d�. Ka d�n yü -
rü yü �ün de ki in ce lik, ahenk, kal ça da sa �a, so la ka y�� lar -
la olu �an �uh tem po hiç bi ri si yok tu. As ker yü rü yü �ü gi bi
sert ve er kek si idi. Kar �� m�z da ki ma sa ya otur du. Bi raz
ön ce üze rin de ko nu� tu �u muz için do �al ola rak göz le ri -
miz ona kay d�. Es te tik me ra k� olan ar ka da ��m bi raz son -
ra “Ra hat s�z et me den �u ba ya na bir kaç sa ni ye da ha ba -
kar m� s�n? A� z�, bur nu, ya nak la r� özel lik le göz le ri ne ka -
dar gü zel ama hiç bi ri fark edil mi yor. San ki gü zel yan la r� -
n� giz le mek için özel ça ba sar fet mi� gi bi” de di. Ba ya n�n
ka� la r� ka ba ve ba k�m s�z d�. Ka� lar yü ze öy le ege men di ki
göz le rin gü zel li �i ni göl ge li yor, ça t�k ka� l� bir er kek gö rü -
nü �ü ser gi li yor du. Yü zün de bir gram mak yaj yok tu. Ne
du dak la r�n dol gun lu �u, ne ya nak la r�n gam ze si, ne de
göz le rin cey lan gi bi ba k� �� fark edil mi yor du. Ti pik bir ör -
nek ol du �u için ha n� me fen di üze rin de bi raz da ha soh bet
et tik. Diz al t�n da kop ça la nan, ko man do de se ni bir pan -
to lon giy mi� ti. Ka l�n ve sert ku ma� be de nin tüm k�v r�m -
la r� n� ve yu var lak hat la r� n� kay bet mi� onu ka d�n s� gö rü -
nü� ten uzak la� t�r m�� t�. Ayak la r�n da ise bal d�r al t�n da ka -
lan kah ve ren gi ço rap lar, kos ko ca man kah ve ren gi bot lar
var d�. Ne ka dar ka ba dur du �u nu hiç an lat ma ma ge rek
yok. Biz za ra fet ve es te tik üze ri ne soh be te dal m�� t�k. Ha -
n� me fen di bir kah ve iki si ga ra iç tik ten son ra ay r�l d�. Önü -
müz den ge çer ken me rak la sa �a dö nüp kok la ma ya ça -
l�� t�m. “ Bu Özen siz, ka ba ve er kek si du ru� aca ba ka d�n -
s� bir par füm le ka pa t�l m�� ola bi lir mi?” di ye ho� bir zan -
na ka p�l d�m. Hey hat, ke sif si ga ra ko ku sun dan ba� ka bir
�ey du yul mu yor du. Ko nu özen den, es te tik ten, za ra fet -
ten, gü zel lik ten aç� l�n ca bi raz da ha otu rup önü müz den
ge çen ba yan la r� bu göz le ele� tir me ye ba� la d�k. Bi ze gö -
re so nuç ne ol du bi li yor mu su nuz? Ba� dat Cad de si gi bi
dün ya n�n en gü zel cad de sin de yü rü yen ba yan la r�n
%75’i özen siz di. Ren gi so luk e�of man alt la r�, ka d�n za -
ra fe ti ni giz le yen zevk siz pan to lon lar, pas pal, ka ba spor
pa buç lar, ya� l� ve da �� n�k saç lar, sar k�k etek ler, uyum -
suz renk te ki bu lüz ler, kal ça ve ba cak ta ki her ku su ru ser -
gi le yen aca yip tayt lar ve da ha ni ce le ri hep si Ba� dat
Cad de si’ndey di. Gö rü yo rum ki bir çok ka d�n be de ni ni,
yü zü nü, sa ç� n� ih mal edip unut mu�. Da �� n�k l� ��, ba k�m -
s�z l� �� ve özen siz li �i “do �al l�k” ad� al t�n da ma ri fet mi� gi bi
or ta ya dö kü yor lar. �ç le rin de ki tem bel li �i, ruh la r�n da ki ka -
ran l� ��, ya �am la r�n da ki se fa le ti Ba� dat Cad de si’ne ta �� -
yor lar. He le ma hal le mar ket le ri ne gi di niz, ne re dey se pi -
ja may la, sa bah l�k la, y� kan ma m�� su rat la ge len ba yan la ra
rast lar s� n�z. Ka d�n ev re nin en za rif, en gü zel, en es te tik
var l� �� d�r. Her ka d� n�n gö re vi Al lah’�n cö mert çe ver di �i
gü zel lik le ri özen le ya �at mak gü zel li �in ve öze nin ver di �i
mo ral le da ha iyi bir an ne, da ha iyi bir e� ve ken di de �er -
le ri nin far k�n da olan da ha iyi bir in san ol mak t�r.         
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Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

ÖN CE SEV Gİ �

SÖ�ÜTLÜÇE�ME Tren �stasyonu’nun
alt bölgesindeki aydınlatma sorunu

öncelikle �ikayet konusu. Gece
aydınlatması yetersiz olan ve arızaları

zamanında giderilmeyen alanda
geceleri güvenlik problemi

ya�anırken, gündüz saatlerinde de
içki içen ya da tinercilerin u�rak alanı

olan yer, temizlik �ikâyetiyle de
gündeme geliyor. Özellikle Tren yolu

alt geçitleri olmak üzere genel 

anlamda bölgedeki ı�ıklandırma
sorununun giderilmesini isteyen
vatanda�lar, güvenlik sorunu için de
Kadıköy Emniyet Müdürlü�ü’nün
önlem almasını, bölgeye mobese
kamerası konulmasını istiyorlar.
Kadıköy Belediyesi’nin hemen
yanındaki arazinin belediyeye
devredilmesini de öneren
vatanda�lar, önemli bir ye�il alan olan
bölgenin aktif kullanılmasını istiyorlar.

SÖ�ÜTLÜÇE�ME TREN �STASYONU ÇEVRESINDE SORUN B�TM�YOR

VATANDAŞ AYDINLATMA VE MOBESE İSTİYOR

Tren, metrobüs ve
minibüslerin geçi�
güzergahında
bulundu�u için
vatanda�ların çok
yo�un bir �ekilde
kullandı�ı 
Sö�ütlüçe�me 
Tren �stasyonu’nun
altında bulunan 
ye�il alan, ilgisizlik
nedeniyle �ikâyetlere
neden oluyor. 

Mülkiyeti Devlet Demir Yolları'nda bulunan bölge, aydınlatma, temizlik yetersizli�i nedeniyle tinercilerin u�rak yeri ve sık sık asayi�
olaylarıyla da gündeme geliyor. Daha önce  tecavüz ve cinayet giri�imine sahne olan alanın gerekli düzenlemeler yapılarak güvenlik
açısından aydınlatılmasını isteyen vatanda�lar, artık bölgeden korkarak geçmek istemediklerini vurguluyorlar. �lçe Emniyet Müdürü

Hakan Boydak ise bölgede ı�ıklandırma eksikli�ine vurgu yaparak, ı�ıklandırma olmayan yerde mobesenin verimli olmadı�ını söyledi.

“SÖĞÜTLÜÇEŞME AYDINLANSIN”

Hakan BOYDAK

Hakkı AYDIN
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Fenerbahçe’de yeni açılan WHO
Restaurant, dünya mutfa�ının en
güzel örneklerini sunuyor. Ö�le
saatlerinde indirim uygulanan
mekanın bahçesi, sıcak yaz

günleri için ideal...

Sevgili okuyucular,
bu hafta sizlerle Kad�köy lezzet

noktalar�na yeni kat�lan bir mekana
gidiyoruz.. Birkaç ay evvel hizmet

vermeye ba�layan bu mekan
öylesine iddial� ki en be�enilen

yerlerle boy ölçü�ecek seviyede
konuklar�n� kar��lay�p, tekrar tekrar

gelmelerini garantiliyor..
Kad�köy’ün en mutena

semtlerinden biri olan Fenerbahçe
yolu üzerinde aç�lan WHO

Restaurant, ad�n�n zor telaffuz
edilmesine ra�men kolay ak�lda

kal�yor. �ahsen benim ilk olarak ad�
dikkatimi çekti, merak edip girdim.

Dünya mutfa��n�n en güzel
örneklerini sunan mekan�n ad�n�n

WHO olmas� beni fazla �a��rtmad�.
Çünkü Meksika’n�n fajita

çe�itlerinden tutun, �talyan pizza ve
lazanya çe�itleri, ayr�ca Frans�z
mutfa��ndan örnekler ve tabii ki
Türk mutfa�� karmalar�yla, ad�n�n

Türkçe anlam� “K�M” olmas� bence
çok do�al... 

Tan�nm�� mekanlarda y�llarca
çal��arak, belki de o mekanlar�n

tan�nmas�na önemli katk�lar� olan 3
ayr� usta çal���yor WHO’nun
mutfa��nda. Ve gerçekten

y�llar�n tecrübesiyle öylesine
lezzetler haz�rlay�p

sunuyorlar ki
parmaklar�n�z� yersiniz.

Ayr�ca servis elemanlar�n�n
kalitesi ve güleryüzlü

servislerinden söz etmeden
geçemeyece�im. E�er
can�n�z �talyan yemekleri

çekiyorsa, muhte�em soslarla
sunulan makarna çe�itleri ve

lazanyalar�n en i�tah aç�c�s� ve de
harika pizzalar� buradan ba�ka
yerde yiyemezsiniz. En ac�l� etli

fajita, tavuklu fajita özel lava�lar�yla
masan�za geliyor dumanlar�

tüterek...Birbirinden leziz steak
çe�itleri...Ayr�ca yine etli ve tavuklu

Quosadillas... Ve.... WHO usulü
BALIK DÜRÜM....  

Ya tatl�lar.... Tatl�lar da Frans�z
mutfa��ndan...  Browniler, sufleler

ve ille de saçakl� parfe

muhte�em...Hepsi Frans�z usulü...
WHO  ö�le 12.00 -15.00 saatleri

aras� indirimli mönü uygulamas�na

girmi�. 21 farkl� mönüden olu�an
ö�le servisi sadece 12 TL.

Fazlas�yla cömert davran�lan bu
mönüleri görmenizi tavsiye

ederim..
Ayr�ca her sabah kahvalt� servisi
de  bulunan mekanda, kahvalt�

taba��n�n zenginli�i dikkat çekici...
17 çe�it bulunan kahvalt�
taba��nda kaliteli besinler

bulunuyor ve üstelik çay da
s�n�rs�z... Merak edip sordum; Siz
bu cömertçe sunum ve bu fiyatlar�

ne kadar devam ettireceksiniz?
Mekan�n sahibi Serdar Y�lank�ran,
“Gücümün yetti�i kadar devam
edece�im. Ayr�ca in�aat i�leri ile

de me�gulüz , WHO’yu o �irketten
destekliyoruz. Kalitemizi asla

dü�ürmeden, dünya mutfa��n�n en
iyi örneklerini en leziz �ekilde ve
en uygun fiyatla sunmaya devam
edece�iz. Bunu ilke edindik. Bize
yolu dü�en, daha sonra mutlaka

müdavimimiz oluyor” diye
övünerek cevap veriyor. Birkaç

lezzet örne�i tatt�ktan sonra  ben
de ayn� fikirde oldu�umu

söyleyebilirim..
WHO Restaurant kapal� salon ve

k�� bahçesiyle birlikte 75 ki�i
kapasiteli �ip�irin bir yer. 

Ayr�ca 35 ki�ilik yan bahçesinde
çok keyifli saatler geçirebilirsiniz.

Çe�it çe�it çiçekler ekilerek
özenilerek haz�rlanm�� bahçede

çimlerin üzerindeki
masalarda kahvalt�
etmek ayr� bir zevk.
Velhas�l Kad�köyümüz

yepyeni keyifli bir
mekan daha

kazanm��... Bize de
gidip bu güzel
mekan�n tad�n�

ç�karmak kal�yor...
Aman saçakl� parfe

yemeden kalkmay�n...
Kahveler ve çaylar mekan�n

ikram�d�r....Sevgi ve lezzetli haftalar
diliyorum.

Fener Kalamı� Cad. no: 59/A
FENERBAHÇE 

Tel: 0216 245 20 40
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Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

AK LA ge le bi le cek en kli �e cüm le
han gi si aca ba. En çok kar �� m� za ç� -
kan lar dan bah se di yo rum.  Her yan l��
dav ra n�� ta ve gö rü len tüm uy gun suz
ha re ket ler de her ke sin or tak bir ce va -
b� var ar t�k gü nü müz de. �a ka s� da
bol ca ya p� lan ar t�k mil let çe her �ey

için kul lan d� �� m�z için an la m� da yi tip
gi den cüm le ler den bi ri dir bu. Çö zü -
mü nü kim se nin ar t�k ara ma d� �� sa de -
ce öy le si ne bek le di �i ve ha ya t�n kar -
ma �a s� na kar �� bir �ey ler bi lin di �i nin
ya da an la ��l d� �� n�n da sem bo lü ol -
mu� en az “Mü him olan kar �� l�k l� say -

g�” ka dar kli �e olan bu cüm le
“E�i tim �art”.

Her ne �art ta olu nur sa
olun sun gü nü müz de in sa n�n
bu lun du �u sos yal sta tü nün
de �i� me si ni sa� la yan et -
men ler den bi ri olan okul ve
için de al� nan ö� re nim her ne
ka dar e�i ti min te me li gi bi
dur sa da as�l e�i tim, in sa n�n
et ra f�n da gör dük le ri du rum la -
r� ve olay la r� na s�l de �er len -
dir me si ge rek ti �i ni ö� ren di �i
bir sü reç so nuç ta. Bu e�i tim
sü re cin de ai le ve çev re te mel
ya p� ta� la r� n� olu� tu ru yor. Her
ne ka dar okul da da e�i ti min
bir k�s m� al�n sa da do� ru ya
da yan l� ��n ay�r edil me si ni
sa� la yan süz ge cin faz la s�y la
des tek nok ta s� var. Ki �i ne
ka dar ze ki, ya ra t� c� ve ya du -
yar l� ol sun bu d�� et men ler -
den bi ri bo zuk olur sa dav ra -
n�� la r�n da tu tar s�z l�k ve
uyum suz luk gö rü le bi lir. Ai le -

si nin ver di �i dav ra n�� e�i ti mi sa de ce
bir ar ka da� la yer le bir ola bi lir ya da
ai le si ve ar ka da� la r� tu tar l� olup da
okul da is te me di �i ve sev me di �i bir
e�i tim ö� re tim çe �i diy le kar �� la �an
ki �i nin de tu tar s�z l�k ve den ge siz lik
gös ter me si ka ç� n�l maz d�r. Ör ne �in
ma te ma tik der sin de ba �a r� l� ol ma yan
bir ö� ren ci ye 10-15 se ne bo yun ca
�s rar la bu der sin an la t�l ma s� ve as�l
ba �a r� l� ol du �u alan la ra yö nel til me -
me si ki �i nin öz gü ve ni nin azal ma s� na
ve ya pa ca �� i� ler de ba� tan ye nil gi yi
ka bul ede rek ba� la ma s� na yol aça -
cak t�r. Ya ni e�i tim bir �e kil de nef re ti
kö rük lü yor di ye bi li riz. Ba �� a� r� yan in -
sa na kalp ila c� ver mek ten pek bir far -
k� ol ma yan bu du rum. Yan l�� ila c�
içen has ta n�n ba �� n� a� r� s� n�n din me -
si ni bek le me si gi bi e�i tim sis te mi miz -
de il gi ala n� d� ��n da ço cu �a bir �ey ler
an la t�p ba �a r� l� ol ma s� n� bek le me si nin
ay n� man t�k pa ra le lin de ol du �u nu
söy le mek yan l�� ol maz sa n� r�m.  Bu -
ra da ki en bü yük so run ço cu �un e�i -
tim sis te mi ni al g� la ya ma dan e�i til me -
si ve bu bi linç siz li �in bel li ko num la ra
gel dik ten son ra da hi al g� la na ma d� ��
için so ru nun hiç bir za -
man çö zül me yip ço cuk -
la ra mi ras b� ra k�l ma s�.

Gü nü müz de iyi e�i -
tim �art la r� n� çok faz la
kim se bu la m� yor. Ö� ret -
men bu la ma yan do �u
il le ri, ser se ri lik ve çe te -
le� me nin nor mal le� ti �i
ke nar ma hal le ler, e�i -
tim siz ebe veyn ler, te le -
viz yo nun ve di �er med -
ya araç la r� n�n pom pa la -
d� �� po pü ler kül tür, bi -
linç siz in ter net kul la n� -
m� n� ve bu na ben zer sa -
y� la bi le cek on lar ca or ta -
m�n için de bu lu nan
genç ler ha ya ta 1-0 ye -
nik ba� l� yor. Ken di ai le -
le rin de olan sos yal ay -
r�m ay n� okul da oku yan
ki �i ler ara s�n da da ya -
�a n�p ku tup la� ma ya
ba� l� yor ve kar �� l�k l� nef -
ret or ta okul ve li se de
iyi ce alev le ni yor. Gü nü -
müz gös te ri� çi genç le ri
bu nu kö rük le me ye de -
vam ede ce �e ben zi yor. 

Bu gün kü si ne ma kö �e sin de i� te
bu s� n�f ay r� m� ve alev le nen nef re te
ve her ne ka dar ze ki ol sa da ken di
or ta m� n� iç sel le� ti rip ka bul le nen ve
ha ya t�n hiç umur sa ma d� �� bir ço cu -
�un hi ka ye si ni an la tan bir fil mi pay la -
�a ca ��m. Fil min ad� “Neds-Ser se ri -
ler” Neds ‘Non-Edu ca ted De lin qu -
ents’ cüm le si nin k� salt ma s� as l�n da.
E�i tim siz ço cuk suç lu lar an la m� na
ge len film, Ser se ri ler ad�y la gös te ri -
me gir di. Her ne ka dar me de ni (!) �n -
gil te re için de ge çen bir hi ka ye ol sa
da as l�n da 70’ler de �s koç ke nar ma -
hal le rin de ge çen bu e�i tim siz genç le -
rin dün ya s� na gi ri yo ruz. �u an da na -
s�l d�r bu böl gede e�i tim, bi lin mez
ama gü nü müz Tür ki ye’sin de bu e�i -
tim siz genç ler den bol ca var. Ha yat
ter cih le ri ni ya pa ma m��, seç me li ders -
le ri hep ba� ka la r� ta ra f�n dan se çil mi�
bu genç ler den bol ca apa çi k� l� ��n da
bu la bi lir si niz. 

Ço cuk ya� ta e�i tim siz le� ti ril mi�
bu ço cuk la r� tek ta til gün le ri olan pa -
zar la r� park lar da ve al�� ve ri� mer kez -
le rin de bu la bi lir si niz. Film de ki ço cuk -
lar dan tek fark la r� 70’ler de de �il de
�im di bun la r� ya �� yor ol ma la r�. 

Film de or ta okul da s� n�f bi rin ci si
olan John Mcgill’in li se de öze lik le de
li se son s� n�f ta ya �a d� �� böl ge ve
�art lar la mü ca de le et ti �i dö ne me göz
at� yo ruz. Ge le cek va at eden ak�l l� us -
lu bir genç ada m�n ödül ler le do lu
par lak ö� ren ci lik gün le rin den b� çak
ta �� ma ya ba� la d� �� ilk genç li �i ne uza -
nan hi kâ ye si ni ga yet ger çek çi bi çim -
de ak ta r� yor. Film için de kes kin bir
�e kil de ge çi� gö zü mü ze so kul ma sa
da e�i tim ha ya t�n da ya �a d�k la r� ve fi -
na le do� ru gi den ad�m lar genç oyun -
cu nun ba �a r� s�y la da ha da ger çek çi
olu yor. Zi ra ya z� n�n ba ��n da be lirt ti -
�im e�i ti min te mel ayak la r�n dan pek
ço �u ek sik John’un ya �a m�n da so -
run lu ve ya �a yan ölü k� va m�n da ba -
ba, her �e yi ka bul len mi� an ne-bi raz
kli �e ol sa da-, her ke sin be la l� s� ve
kor ku lu rü ya s� abi, si ga ra iç me nin,
ah lak s�z l� ��n ve �id de tin övünç kay -
na �� ol du �u ar ka da� l�k lar için de
John’un nef ret k� v�l c� m� n� ba� ka bir
du rum ate� li yor. Ya z� n�n ba� la r�n da
bah set ti �im bu nef re tin, fil mi iz le ye -
cek olan la ra fil mi da ha faz la an lat ma -
dan, fi na le do� ru yük sel di �i ni be lir te -
yim. Top lu mun bu ço cuk la r� ve ço -
cuk la r�n za rar ver dik le ri ni top lu mun
ve dün ya n�n ne ka dar umur sa d� �� n�
gös te ren fi na li için bi le film iz len me ye
de �er. 

Ödül lü oyun cu Pe ter Mul lan’�n,
bol ödül lü “Gü nah kar Ra hi be ler (The
Mag da le ne sis ters)”den se kiz y�l son -
ra tek rar yö net men lik kol tu �u na otur -
du �u “Ser se ri ler (Neds)” 2010 San
Se bas ti an Film Fes ti va li’nde En �yi

Film (Al t�n �s ti rid ye) ve En �yi Er kek
Oyun cu (C. McCar ron) ödül le ri ni al d�.
�n gi liz si ne ma s�n da önem li bir ye ri
olan Pe ter Mul lan ünü nü ‘Be nim
ad�m Jo e’ fil miy le ka zan d�. Ulus la ra -
ra s� are na da en faz la bi li nen ‘Tra ins -
pot ting’ ‘Shal low Gra ve’ ve ‘Bre ave -
he art- Ce sur Yü rek’ film lerin de de
yer alan oyun cu, bi rin ci s� n�f oyun cu -
lu �u na yö net ti �i film ler le bi rin ci s� n�f
yö net men iba re si ni de ek let ti. Film de
se çi len ço cuk oyun cu la r�n hep si nin
ama tör olu �u ve yö ne tim de ki ba �a r�s�
tak dir edil me ye cek gi bi de �il. Gör sel
aç� dan 70’ler at mos fe ri kos tüm ler le
iyi ta mam lan m�� ama as�l ba �a r� Mul -
lan’�n des te �iy le ç� ta s� yük se len Co -
nor McCar ron. Fi na le ka dar gi den
yol da ba k�� la r� ol duk ça ba �a r� l�. �yi
oyun cu se çi mi için iyi bir ör nek. Fil -
min mü zik le ri Cra ig Arms trong’a
ema net. Cra ig Arms trong pek çok
bü yük büt çe li Ame ri kan fil mi ne de
mü zik yap m�� ba �a r� l� bir mü zis yen.
Özel lik le fi na le do� ru his se di len mü -
zik ler et ki le yi ci. Fi nal sah ne sin de ki
mü zik efekt ler le bir lik te et ki le yi ci li �i
kat be kat ar t�r m��. 

Ken Lo ach si ne ma s� na say g� s� n�
her se fe rin de be lir ten yö net me nin
Lo ach si ne ma s� se ven le re ar ma �a n�
olan bir film bu. 70’le rin �s koç ya’s� n�,
sa� l�k s�z e�i ti min, �id de tin ken di için -
de ku rum sal la� t� �� genç le rin ve bu
çar ka gir mek zo run da ka lan la r�n hi -
ka ye si ni me rak eden ler iz le ye bi lir. Ve
da ha s� fil min fi na li unu tu la cak cins ten
de �il. Her da im unu tu lan e�i tim siz
ser se ri ler için unu tul ma yan fi nal.

Viz yonKa d� köy ● Kad›köy 35 Milim Hollywood: 0216 3482099 
● Kad›köy Atlantis: 0216 3360622 
● Kad›köy Cinebonus (Nautilus): 0216 3398585 
● Kad›köy Cinema Moda: 0216 3488773 
● Kad›köy Kad›köy: 0216 3377400 

● Kad›köy Rexx: 0216 3360112 
● Kad›köy Sinema Tek: 0216 3450023 
● Kozyata�› Kozzy Av�ar: 0216 6580248
● C.Bostan AFM Budak Sineması: 0216 3580202

S �  N E  M A  L A R

Fenerbahçe’nin yeni restoran�: WHO

Nefret, Eğitim, Dünya, Serserilik 

Ha zır la yan: Der sim ÖZEL
dersim92@hotmail.com
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Ka d� köy Be le di ye si, ilk kez dün -
ya ca ün lü bir ma �a za lar zin ci ri -
ni at�k yö ne tim sis te mi ne ba� la -

ma ça l�� ma la r� na ba� la d�. 
Ka d� köy'de hiz met ve ren Mc Do -

nalds'�n 4 �u be si pi lot ola rak se çil di.
Bu kap sam da Çev re Ko ru ma ve Kon -
trol Mü dür lü �ü At�k Yö ne tim ve Ko -
or di nas yon e�it men le ri, Mc Do nalds'�n
Cad de bos tan, Su adi ye, Ac� ba dem ve
Ka zas ker res to ran la r� n�n yet ki li per so -
nel le ri ne, çev re ve at�k yö ne ti mi ile il -
gi li e�i tim ver di. Cad de bos tan �u be -
sin de ger çek le� ti ri len e�i tim de çev re
kir li li �i ve at�k la r�n de �er len dir me si
ko nu la r� n�n ya n� s� ra ge ri dö nü �üm ve

do �al kay nak la r�n ko run ma s� na yö ne -
lik bil gi ler de ak ta r�l d�.

Hem çev rey le il gi li so rum lu luk la -
r� n� ye ri ne ge ti ren, hem de di �er fir ma -
la r� at�k yö ne ti mi ve çev re ile il gi li bi -
linç len me ye te� vik eden Mc Do -
nalds'ta 4 �u be nin e�i tim sü re ci ta -
mam lan d�k tan son ra  am ba laj at�k la r� -
n�n top lan ma s� ile il gi li uy gu la ma la ra
ba� la na cak. 

Tem muz ay� ka dar alt de part man -
lar da ça l� �an per so nel le ri ni e�i te cek
olan Mc Do nalds, 1 A�us tos iti ba riy le
her gün dü zen li ola rak at�k la r� n� Ka d� -
köy Be le di ye si'nin yük le ni ci fir ma s� na
tes lim ede cek.

Li sans Yer le� tir me S� na v� (LYS)
son ra s� üni ver si te aday la r� n�n bi -
linç li yön len di ril me le ri, ge le cek -

le ri ne yön ve re cek olan mes lek le rin se -
çi mi ve e�i tim gör me yi plan la d�k la r�
üni ver si te ler hak k�n da de tay l� bil gi

ala bil me le ri ama c�y la dü zen le nen ve
bir sos yal so rum lu luk pro je si kap sa -
m�n da ger çek le� ti ri len “Üni ver si te Ta -
n� t�m Gün le ri”nin ikin ci si bu y�l 23-24
Tem muz ta rih le rin de 12:00–20:00 sa -
at le ri ara s�n da Op ti mum Out let �s tan -
bul’da ger çek le� ti ri li yor.

�s tan bul için de ki-d� ��n da ki va k�f
ile dev let üni ver si te le ri nin ve yurt d� ��
üni ver si te tem sil ci le ri nin yet ki li le ri nin
bi ra ra ya ge le ce �i Üni ver si te Ta n� t�m
Gün le ri, 23–24 Tem muz 2011 ta rih le ri
ara s�n da ö� ren ci le re bu zor lu ter cih
dö ne min de des tek ol mak ama c�y la dü -
zen le ni yor. Ay r� ca üni ver si te ada y� ö� -
ren ci le re Fi nal Der gi si Ders ha ne le ri
reh ber ö� ret men le ri ta ra f�n dan üc ret siz
ter cih da n�� man l� �� hiz met ve ri le cek.

Ba �a r� l� al�� ve ri� mer kez le ri pro je -
le riy le ta n� nan Rö ne sans Al�� ve ri� Mer -
kez le ri bün ye sin de yer alan Op ti mum
Out let �s tan bul’da “II. Üni ver si te Ta n� -
t�m Gün le ri”ne tüm ö� ren ci ler da vet li. 

■ ET K�N L�K LER DE VAM ED� YOR 
�s tan bul Op ti mum Out let ve E� len -

ce Mer ke zi’nin “Op ti mum Out let’te
Mut lu Zi ya ret çi ler” kon sep tin de ger -
çek le� tir di �i et kin lik ler, y�l bo yu de -
vam edi yor. 

2010 y� l� n� üst üs te al d� �� ödül ler le
ka pa tan �s tan bul Op ti mum Out let,
ICSC (Ulus la ra s� Al�� ve ri� Mer kez le ri

Bir li �i)’nin Prag’da dü zen le nen Av ru -
pa Kon fe ran s�’nda “Av ru pa’n�n En �yi
Out let’i” se çi le rek Tür ki ye’den ödü le
la y�k gö rü len tek AVM ol duk tan son ra
AMPD  (Al�� ve ri� Mer kez le ri ve Pe ra -
ken de ci ler Der ne �i) ta ra f�n dan da Tür -
ki ye’de ”Y� l�n En �yi Out let’i” se çi le -
rek sek tör de 2010 y� l� na dam ga s� n�
vur du.       www.op ti mu mo ut let.com 
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az�n gel me siy le ço �un luk ta ti le ç�k t�. �n -
san lar se fe re ç� k�n ca, mec bu ren kül tü-
sa nat et kin lik le ri de pe� le rin den yaz l�k
me kân la ra göç et ti.

�s tan bul’un her hal de ya r� s� Bod rum’a git mi� -
tir. Bak sa n� za okul lar ka pan d� ��n dan be ri yol lar
epey ce ra hat la d�. Ge ri ka lan de niz ta til ci le rin den
bir k�s m� Ege’ye ve Ak de niz’e da ��l d�, bir k�s m�
yurt d� �� na ya da mem le ket le ri ne… Da ha kü çük
çap l� ta ti le ç� kan la ra ge lir sek, on lar ken di ara la -
r�n da iki ye ay r� l� yor lar. Bi rin ci grup; �s tan bul’un
ya k�n çev re sin de ki yaz l�k la r� na gi dip ge len ler.
�kin ci grup ise na di ren bir ye re gi den, git se de
ça buk dö nen; da ha zi ya de ufak çap l� de �i �ik lik -
ler le ta ti li ayak la r� na ge ti ren �eh rin cen gâ ver
bek çi le ri. ‘Ufak çap l� de �i �ik lik’ der ken, sa lon -
dan bal ko na ç�k mak, por ta kal dan kar pu za, e�of -
man dan �or ta ter fi et mek gi bi… 

Et kin lik me rak l� la r� için ne re de ol sa lar fark et -
mez. On lar her ha lü kâr da ka pa l� me kân lar dan
aç�k ha va sah ne le ri ne ge çi� ya p� ve ri yor lar. Me -
se la Bod rum’a gi den bü yük ço �un luk geç ti �i miz
gün ler de Tur gut re is’in Ma ri na s�’nda ye di se ne dir
dü zen le nen ve sa nat yö net men li �i ni, Ka d� köy
Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nin de
per for mans sa nat la r� ko or di na tö rü olan, Yü cel
Can ya ran’�n üst len di �i D-Ma rin Kla sik Mü zik
Fes ti va li’ndey di. �s tan bul lu, An ka ra l�, �z mir li mü -
zis yen ler ora da bu lu� tu. Son ra Gü mü� lük Kla sik
Mü zik Fes ti va li var, An tik Ti yat ro’da ki kon ser ler
var, Bod rum Ka le si’nde ki kon ser ler var; ki Ulus -
la ra ra s� Ba le Fes ti va li de bu ra da ya p� l� yor…

An cak aç�k ça s� ben Bod rum’a git tim mi pek
de ta ti le git mi� gi bi ol mu yo rum. Çün kü �s tan bul
Bod rum’a, için de ki ler den et kin lik le ri ne ka dar ol -
du �u gi bi, pa ket ha lin de gi di yor ade ta. Ay n� in -
san lar, ay n� dük kân lar, ay n� res to ran lar, ay n� sa -
nat ç� lar.... San ki bi ri ar ka da ki �e hir res mi ni usul -
ca çe kip, ye ri ne ba� ka s� n� koy mu� gi bi, ön de ki
ak se su var lar bi re bir! �s tan bul’da yaz gün le rin de
fark l� me kân lar da kon ser din le mek se ho�… He -
le ki ça l� �� yor sa n�z ve bu ra da kal ma ya mec bur -
sa n�z, �s tan bul’un bir neb ze ol sun bo �al ma s�n -
dan is ti fa de tra fi �e ç�k ma y� gö ze al ma n�z la, ne -
fes ala cak bir f�r sat ya ra t� yor lar in sa na…

Ha zi ran’da �s tan bul’un yaz l�k fes ti val ve kon -
ser me kân la r�n aç� l� �� n� ya pan �KSV; Caz Fes ti -
va li için de Har bi ye Ce mil To puz lu Aç�k Ha va Ti -
yat ro su, Ar ke olo ji Mü ze si’nin bah çe si, Es ma
Sul tan gi bi me kân lar seç ti. �KSV, �s tan bul’un ni -
met le ri ni çok iyi kul lan ma y� bi len bir ku ru lu�. Tü -
ne le he men bir sah ne ku rup, Ga la ta’y� de kor
ola rak kul la na bi li yor lar me se la. Vak f�n A�us tos
ay�n da da, Gus ta vo Du da mel yö ne ti min de ki Ve -
ne zü el la Simón Bolívar Sen fo ni Or kes tra s�’n� üç
gün lük et kin lik ler se ri si için �s tan bul’a ge ti re ce �i -
ni söy le me den geç me ye lim. Ka d� köy’de otu ran
ve “bu s� cak ta kar �� ya fa lan ge çe mem” di yen le -
re ge lir sek… Ka d� köy’de ki et kin le rin su yu ç�k -
ma d� el bet te. Be le di ye’nin Fe ner bah çe Par k�,
Ko �u yo lu Par k�, Ba� dat Cad de si ve Mo da Par -
k�’nda  ‘Do ya Do ya Sa nat’ ad� al t�n da kon ser le ri,
he le de te sa dü fen rast la mak su re tiy le, din le mek
bir Av ru pa �eh ri ne ta ti le git mi� si niz his si ni uyan -
d� r� yor ben ce. Öz gür lük Par k� ise hiç bo� kal ma -
yan yaz l�k me kân lar dan. Ço cuk Ti yat ro Fes ti va -
li’nin ar d�n dan ba� la yan ‘bü yük le re’ Ti yat ro Fes -
ti va li 31 Tem muz’a ka dar de vam ede cek. He -
men aka bin de de Türk Sa nat Mü zi �i ge ce le ri…
De di �im gi bi ben ya z�n, k� ��n yap ma d�k la r� n�
yap ma y� ter cih eden ler de nim. Ne den se ya z� k� ��
bir ay� ra s�m var. Bu yüz den k� ��n hiç yap ma d� -
��m bir �e yi ya p�p, bu yaz oyu mu spor et kin lik le -
rin den ya na kul lan ma y� plan l� yo rum. Ka d� köy
Be le di ye si’nin ba na da sun du �u bir se çe nek ler
var; Öz gür lük Par k�’n�n te nis kort la r� ile pa ten
için çok ke yif li bir par kur olan sa hil yo lu ara s�n -
da y�m… “Ya z�n or ta s�n da y�z, sen plan la ya na ka -
dar ne re dey se yi ne k�� ge le cek” de me yin, can
ç�k ma dan umut lar tü ken mez mi�! 

As l ı  AY HAN

Y

‘Seferi’
Etkinlikler

Restoran personeline
ÇEVRE EĞiTiMi VERiLDi

EV DE BA KIM PA RA SI
Evde bak�m paras� için ki�i Sosyal
Hizmet �l Müdürlü�üne ba�vurur Daha
sonra Sosyal hizmetlerden bir grup
ba�vuru yapan ki�inin evine incelemeye
gider. E�er uygun oldu�una karar verilir
ve ki�inin evde bak�lmas�na karar
verilirse asgari ücret miktar� kadar ki�iye
evde bak�m paras� verilir. Ancak ki�i
evde de�il de herhangi bir bak�m
merkezinde kalacaksa asgari ücretin
2 kat� maa� verilir. 

Ba�vuruda, bak�ma muhtaç
özürlüden, ailesinden veya yasal
temsilcisinden a�a��daki belgeler istenir.
a) Evde Bakım Parası Ba�vurusunda
�stenen Belgeler 
1.) T.C. Kimlik Numaras� beyan�,
2.) Özürlü sa�l�k kurulu raporu,
3.) Yat�l� ve sürekli bak�m� için resmi
veya özel bak�m merkezine
yerle�tirilecek olan; 18 ya��n�
tamamlamam�� bak�ma muhtaç özürlü
için ilgili mahkemelerden al�nacak,
koruma alt�na al�nmas� ve bir bak�m
merkezine yerle�tirilmesi karar� ile
velayet alt�nda de�il ise vesayet alt�na
al�nmas� ve vasi atanmas� karar�; 18
ya��n� tamamlam�� olup ak�l hastal���
veya ak�l zay�fl��� sebebiyle i�lerini
görememesi veya korunmas� ve bak�m�
için kendisine sürekli yard�m gerekmesi
ya da ba�kalar�n�n güvenli�ini tehlikeye
sokmas� nedenleriyle k�s�tlanmas�
gerekli bak�ma muhtaç özürlü için ilgili
mahkemelerden al�nacak, k�s�tlanmas�
ve bir bak�m merkezine yerle�tirilmesi
karar� ile velayet alt�nda de�il ise

vesayet alt�na al�nmas�
ve vasi atanmas� karar�,
4.) Bakmakla yükümlü
olunan bireyler
kapsam�ndaki ki�ilerin
gelir ve mal durumuna

ili�kin yaz�l� beyan� ve
taahhüdü ile beyan�n içeri�ine dair
belgeler,
5.) �ki adet vesikal�k foto�raf,
6.) Varsa ö�renim durumunu gösterir
belge veya sureti,
7.) Özürlünün vasisi var ise, vesayete ve
vasi atanmas�na ili�kin mahkeme karar�,
8.) Anne baban�n bo�anm�� olmas� hâlinde,
bo�anmaya ili�kin mahkeme karar�,
9.) Nüfus cüzdan� sureti, aile nüfus kay�t
örne�i ve ikametgâh adres belgesi
dosyaya eklenecektir.
Evde Bakım Ücreti
a) Bak�m hizmetlerinin SHÇEK Genel
Müdürlü�ü'ne ba�l� bak�m ve
rehabilitasyon merkezlerinde verilir.
b) Bak�m hizmetlerinin SHÇEK Genel
Müdürlü�ü'nün izni ile aç�lm�� olan
di�er resmî kurum ve kurulu�lara ait
bak�m merkezlerinde verilir.
c) Bak�m hizmetlerinin SHÇEK Genel
Müdürlü�ü'nün izni ile aç�lm�� olan özel
hizmet birimlerinde verilir.
d) Bak�m hizmetlerinin bak�ma muhtaç
özürlünün akrabas� veya bak�c� personel
taraf�ndan ikametgâh�nda verilir.
Ödenecek Ücret Miktarları:
a) Yat�l� bak�m merkezlerinden, günde
yirmidört saat süreyle bak�m hizmeti
alan bak�ma muhtaç özürlüler için iki
ayl�k net asgari ücret tutar�nda,
b) Gündüzlü bak�m merkezlerinden,
günde sekiz saat süreyle tam gün
hizmet alan bak�ma muhtaç özürlüler
için bir ayl�k net asgari ücret tutar�nda,
c) Gündüzlü bak�m merkezlerinden,
günde dört saat süreyle yar�m gün

bak�m hizmeti alan bak�ma muhtaç
özürlüler için bir ayl�k net asgari ücretin
yar�s� tutar�nda,
ç) Gündüzlü veya yat�l� bak�m
merkezlerinde istihdam edilen bak�c�
personel taraf�ndan bak�ma muhtaç
özürlünün ikametgâh�nda günde üç
saat süreyle hizmet alan bak�ma
muhtaç özürlüler için bak�m merkezine
bir ayl�k net asgari ücret tutar�nda,
d) Akrabalar� taraf�ndan günde yirmidört
saat süreyle bak�lan bak�ma muhtaç
özürlüler için bir ayl�k net asgari ücret
tutar�nda ödeme yap�l�r.
b) Evde Bak�m Paras� için müracaat
edilecek kurulu�lar
�stanbul  �l Sosyal Hizmetler
Müdürlü�ü
Adres   : Prof.Kaz�m �smail Gürkan
Cad. No: 8 Ça�alo�lu / �STANBUL 
Santral : 0(212) 511 42 75 (5 Hat)
Fax  : 0(212) 526 44 49
WEB S�TE : www.istanbulshcek.gov.tr 
(4982 Say�l� Bilgi Edinme Hakk� Kanunu
ve ilgili yönetmelik çerçevesinde bilgi
edinme hakk�n�n kullan�m� amac�yla
�nternet üzerinden   bilgi edinme formu
doldurulabilir.)
�l Sosyal Hizmetler Müdürlü�ü Ek
Hizmet Birimi - Göztepe
Adres : �air Ar�i Cad. No 82
Merdivenköy/Göztepe
Tel : 0216 411 92 53
Fax : 0216 411 90 19
Kadıköy Kaymakamlı�ı
Adres : Bahariye Cad. Kuzu Kestane
Sok. No:1 Kad�köy/�stanbul
Telefon : (0216) 338 52 90
Faks : (0216) 349 55 42 
Kadıköy Nüfus Müdürlü�ü 
Adres : Halita�a Cad. Nakil Sok. 
No:2 Kad�köy
Sabit Telefon : (0216) 418 94 14
Fax : (0216) 337 09 49 

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

Foto�raf: Berna AKHUN

Optimum Outlet’te üniversite günleri 

GELECE�E KALICI 
B�R �Z BIRAKMAK �Ç�N,

Profesyonel foto�raf
ve kamera

hizmetleri…
Dü�ün, Nikâh,

Ni�an, Kına, Sünnet,
Organizasyon,

Katalog vs.
çekimleri itinayla

yapılır.

0544 882 70 46

Kadıköylü çocukların
SÜNNET EĞLENCESi

Kadıköy Belediyesi, dar gelirli 
300 ailenin çocu�unu, toplam

11 sa�lık kurulu�unun
deste�iyle ücretsiz sünnet

ettirdi. 20 Temmuz Çar�amba
günü ise çocuklar için �ölen

düzenlendi. Sünnet olan

çocuklar ve aileleri, Kadıköy
Belediyesi’nin servis araçları

ile Belediye binasından
Nezahat Gökyi�it Botanik

Bahçesi’ne götürüldü. Sünnet
kıyafetleri de Kadıköy

Belediyesince temin edilen
çocuklara hediyeler da�ıtıldı.

Çocuklar park alanında
palyaçolar ile oyunlar oynadı.

Daha sonra çocuk ve
ailelerine yemek verildi. �ölen

sonunda çocukların aileleri,
Kadıköy Belediyesi’nin bu
hizmetinden çok memnun

kaldıklarını dile getirdi.

● Eylem Ba�ak �ENTÜRK 
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Türk si ne ma s� n�n ef sa ne ak tris ti
Hül ya Koç yi �it, be yaz per de ye 5
y�l ara dan son ra ge ce kon du da ya -

�am mü ca de le si ve ren bir ka d� n� can lan -
d� ra rak dö nü yor. 1996’te yaz d� �� “Va -
ro� ta Ka d�n Ol mak” ad l� ki ta b� ön ce
Fran s�z ca’ya çev ri len ar d�n dan Ar te te -
le viz yon ka na l� için bel ge se li ya p� lan
Na lan Tür ke li’nin ya �am öy kü sü nü can -
lan d� ra cak olan Koç yi git, Tür ke li’nin
sey yar sa t� c� l�k yap t� �� Ka d� köy’de ki
tez gâ ha ge le rek göz lem ler de bu lun du.

■ GE CE KON DU DA B�T ME YEN
UMUT LA RIN KA DI NI TÜR KE L�

Ba ba s� an ne si ni öl dür dük ten son ra
kar de� le ri ne bak mak zo run da ka lan, mut -
lu bir yu va kur du �unu dü �ü nür ken o� lu -
nu kan ser den kay be den, ar d�n dan di �er
o� lu ce za evi ne dü �en, 8 ya ��n da ki to ru -
nu na bak mak için sey yar sa t� c� l�k ya pan
ve tüm bun la r� ya �a m� n� sür dü �ü ge ce -
kon du da “Va ro� ta Ka d�n Ol mak” ad l� ki -
tap la an la tan Na lan Tür ke li…

■ YE ��L ÇAM’IN UNU TUL MA ZI
HÜL YA KOÇ Y� ��T

Türk si ne ma s� n�n 4 yap rak l� gon ca s�,
Su suz Yaz, Kez ban, Vu run Kah pe ye, Ra -
bi a, Al man ya Ac� Va tan, Der man gi bi
180 film de rol alan bir ba� rol oyun cu su,
film le ri 5 k� ta da oy na t� lan ilk Türk si ne -
ma sa nat ç� s� ve 30’un üze rin de say g�n si -
ne ma ödü lü ka za nan ak trist: Hül ya Koç -
yi �it. Ve bu iki ka d� n� bir le� ti ren bir ki ta -
b�n film se nar yo su…
■ �K� KA DI NI B�R LE� T� REN K� -
TAP: VA RO� TA KA DIN OL MAK

Ka d� köy’de ba l�k ek mek sa ta rak sür -
dür dü �ü ha ya t� n� 1996’te yaz d� �� Va ro� ta
Ka d�n Ol mak ile an la tan ve Fran s�z AR -
TE Te le viz yo nu’na bel ge sel olan Na lan
Tür ke li’nin ya �am hi ka ye si, Hül ya Koç -
yi �it ta ra f�n dan be yaz per de ye ta �� n� yor.
2007’de Züm rüt ka rak te ri ni can lan d�r d� ��
Hic ran So ka ��’ndan son ra si ne ma da rol
al ma yan Hül ya Koç yi �it, çe vi re ce �i son
film Va ro� ta Ka d�n Ol mak için Na lan
Tür ke li ile bi ra ra ya gel di. Zor lu ya �am
mü ca de le si ni, ka d�n ol ma n�n zor luk la r� n�
en çok da ge ce kon du da ya �a yan ka d�n ol -
ma n�n ne de mek ol du �u nu can lan d�r mak
için be yaz per de ye dön mek is te yen Koç -
yi �it, bu top rak lar da ha yat la r� an la t� la cak

da ha çok Na lan Tür ke li ol du �u nu dü �ü -
ne rek se nar yo yu ka bul et ti �i ni söy lü yor.

1963’te Su suz Yaz ile si ne ma ha ya t� -
na ba� la yan Hül ya Koç yi �it Va ro� ta Ka -
d�n Ol mak’ta can lan d� ra ca �� Na lan Tür -
ke li’nin sey yar sa t� c� l�k yap t� �� tez gâ h� na
git ti. Ka d� köy’de 20 y�l d�r sey yar sa t� c� l�k
ya pan Na lan Tür ke li’nin ne ler ya �a d� �� n�
göz lem le mek is te yen Koç yi �it can lan d� -
ra ca �� ka rak te ri ye rin de iz le di. Film le ay -
n� ad� ta �� yan ki ta b� oku duk tan son ra sey -
yar tez ga ha ge len ün lü ak trist, Tür ke -
li’nin Mah mut pa �a’dan al d� �� Çin ma l�
ucuz oyun cak la r� tez gâ h�n da na s�l sat t� �� -
n�, za b� ta lar dan na s�l kaç t� �� n� ve ra kip le -
riy le na s�l mü ca de le et ti �i ni gör dü. Tür -
ke li’nin ya �a d�k la r� n�n ül ke miz de ki pek
çok ka d� n�n ya �a d� �� n�, omuz la r�n da kal -
d� ra ma ya cak la r� ka dar yük ta �� yan mil -
yon lar ca ka d� n�n bu lun du �u nu söy le yen
Koç yi �it, ge ce kon du ger çe �i nin al t� n� çi -
ze ce �i ni be lirt ti. En çok
ge ce kon du da ya �a yan
ve ge çim mü ca de le si
ve ren ka d�n la r�n so -
run la r� n� an la ta cak
ol ma n�n he ye ca n� n�n
ya �a d� �� n� söy le yen
ün lü ak trist, fil mi -
ne ko nu olan ka d� -
n�n gün lük na fa -
ka s� n� na s�l ç� -
kar d� �� n� iz le di.
Tür ke li’nin ço -
cuk olan ye ti� -
kin ler le ko -
nu� ma s �  n� ,
ç o  c u k  l a  r a
yak la �� m� n�
ve bir gö -
züy le sü -
rek li za b� ta -
la r� gö zet le me si ni in -
ce le yen Koç yi �it, ka d�n kim li �iy -
le ayak ta kal ma ya ça l� �an fil min kah ra -
ma n� hak k�n da fi kir edin di. 

■ ‘ÇEV RE M�Z DE ÇOK NA LAN
TÜR KE L� VAR’

Uzun za man d�r uy gun bir ka rak ter ile
si ne ma ya dön me yi is te di �i ni be lir ten
Koç yi �it “Top lu mu muz da om zun da ta �� -
ya bi le ce �in den da ha faz la yük ol ma s� na

ra� men, sev dik le ri için ha yat tan umu du -
nu kes me yen çok ka d�n var, bi li yo rum.
Olum suz luk lar kar �� s�n da dim dik du ran,

so rum lu luk la r� n� ta �� mak tan hiç kork ma -
yan Na lan Tür ke li gi bi ce sur ka d�n la -

r�n se si ni du yur mak is ti -
yo rum. Bu ül ke de
çok faz la Na lan var.

Ye re dü� tü �ün de bi le
kim se den yar d�m is te -

me yen, eme �i ne ve al�n
te ri ne sa hip ç� kar ken

sev dik le ri için ayak ta ka -
lan Na lan lar var” de di. Bu

yaz so nu na ka dar Gül �ah
Film ta ra f�n dan çe kil me si

plan la nan Va ro� ta Ka d�n Ol -
mak’da, Na lan Tür ke li’yi

can lan d� ra ca �� n� di le ge ti ren
Koç yi �it; Dü �ün, Ge lin, Di -

yet’in ar d�n dan gü nü müz kent
ve ka d�n ger çe �i ni tek rar si ne -

ma ya ta �� ya ca �� n� vur gu la d�. Va -
ro� ta Ka d�n Ol mak’la bir ya �am

ger çe �i nin ba� ro lü nü oy na ya ca �� -
n� be lir ten Hül ya Koç yi �it, Tür ke -

li’yi yaz g� s� na mey dan oku yan ge ce kon -
du ka d� n� ola rak ni te len dir di. 

Koç yi �it can lan d� ra ca �� Na lan Tür ke -
li için “So kak lar da ge çen ço cuk luk ta kar -
n� n� do yur ma ha yat ta kal ma zo run lu lu �u
son ra s�n da ka d�n l� �� n� er te le me hat ta sak -
la ma zo run lu lu �u. Tüm bu en gel le re kar -

��n tut ku yu, a� k� hep di ri di ri için de ta �� -
yan, kon fek si yon atöl ye le rin den i� por ta
tez gâh la r� na, sey yar ba l�k ek mek sa t� c� l� -

�� na ve so ka ��n tüm to zu nu yut ma ya ra� -
men umu du nu hiç yi tir me yen bir güç abi -
de si. E�i ti mi il ko kul la s� n�r l� ol ma s� na
ra� men yaz mak ha ya t�n dar be le ri kar �� -
s�n da en bü yük s� �� na �� olan ka d�n. Za b� -
ta lar dan ka çar ken umut la r� n� da ya n� na
al ma y� unut ma m��, tüm ön yar g� la ra ra� -
men ha ya ta di re nen, hiç kim se fark et me -
den ayak ta ka lan bir ka d�n. Va ro� ta ki ka -
d� n� en iyi an lat mak için sah ne le ri bi le
zih ni miz de can lan d�r d�k. Do� ru za ma n�n
gel di �i ne ina n� yo rum, Va ro� ta Ka d�n Ol -
mak be ni be yaz per de ye dön dü re cek ka -
dar önem li bir ki tap” de di.

Fil min ar d�n dan “Bel ki De Hiç Yok
Ölüm” ad l� ye ni ki ta b� n� ya y�n la ya ca �� n�
söy le yen Na lan Tür ke li ise,“Ha ya t�m bo -
yun ca hep umut la r� m� er te le dim. Kar de� -
le ri me an ne lik yap t�m, ev len dim e�i mi
kay bet tim, umu du mu kay bet me dim. Bu
kez ço cu �u mu kay bet tim di �e ri ni de de -
mir par mak l�k la r�n ar d�n da gör düm. To -
ru num Ece yü kü mün tat l� a��r l� ��. Va ro� -
ta Ka d�n Ol mak’la �im di ler de er te le di �im
umut la r� m�, ge le cek dü� le ri mi an lat t�m.
Hül ya Koç yi �it gi bi bir y�l d� z�n ha ya t� m�
can lan d�r ma s� be ni onur lan d� r� yor. Film -
le be ra ber ya y�n la ma y� is te di �im Bel ki de
Hiç Yok Ölüm” ad l� ki ta b�m la ki tap se -
ver le bu lu� mak is ti yo rum” di ye ko nu� tu.

YA �AM 22 - 28 TEMMUZ 201111
‘VAROŞTA KADIN OLMAK’ FİLMİ KADIKÖY’DE SEYYAR TEZGÂHIYLA BAŞLIYOR
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Kadıköy’de balık-ekmek satarak sürdürdü�ü
hayatını 1996’te yazdı�ı Varo�ta Kadın

Olmak kitabı ile anlatan ve Fransız ARTE
Televizyonu’na belgesel olan Nalan

Türkeli’nin ya�am hikâyesi, Hülya Koçyi�it
tarafından sinemaya ta�ınıyor. 

Senaryo çalı�maları
Engin Karaba� ve ekibi
tarafından yürütülen
film için, gecekondu
hayatının yo�un olarak
ya�andı�ı bölgelerde
ara�tırmalar yapılıyor.
Yıl sonuna kadar
çekilmesi planlanan
filmin gerçe�i tam
olarak yansıtması için
Türkeli’nin hayatındaki
insanların da görü�leri
alınıyor. 
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Bir le� mi� Mil let ler Ara ma Kur tar ma Te� ki -
la t� (IN SA RAG), �s tan bul'da ulus la ra ra s�
en kaz ye ter li lik s� na v� dü zen le di. 11-12-13

Tem muz ta rih le rin de 3 gün sü ren s� na va, �s tan bul
Si vil Sa vun ma Ara ma Kur tar ma Bir lik Mü dür lü -
�ü ve AKUT Ara ma Kur tar ma Der ne �i ka t�l d�. 

Or ga ni zas yon da, Bah çe �e hir Üni ver si te si
Ara ma Kur tar ma Eki bi (BU SAR), GE A Ara ma
Kur tar ma, AKUT �z mir, �s tan bul Si vil Sa vun ma
Bir li �i ve Ka d� köy Be le di ye si Ara ma Kur tar ma
Eki bi (BAK Ka d� köy) gö rev al d�. 12 ül ke den ya -
ban c� s� n�f lan d�r ma c� ve göz lem ci le rin de bu lun -
du �u or ga ni zas yo na, BAK Ka d� köy ad� na Mus ta -
fa Co� kun, Ah met Tü zün, �a han �l se ven, En gin

Ka ra a�aç, Bay ram Er gül, Onur Unat, Ma lik Dur -
maz ve Sab ri Er soy ka t�l d�. En kaz ha z�r lan ma s�
ve ka za ze de ro lü nün üst le nil me si gi bi gö rev le ri
ye ri ne ge ti ren BAK Ka d� köy eki bi, “Si vil Sa vun -
ma ve Akut gi bi ku rum la r�n a��r ara ma ve or ta
ara ma s� n�f lan d�r ma s� na ka t� la rak ver mi� ol duk la -
r� bu s� nav da, bi zim de bu lun ma m�z bi ze tec rü be
kat t�. Bu or ga ni zas yon da, bir çok olum lu ve olum -
suz ça l�� ma la r� iz le me �an s� m�z ol du. Ekip le rin
ulus la ra ra s� kur tar ma lar da ya ban c� bir dil bil me -
le ri nin ne ka dar önem li ol du �u nu bir kez da ha
gör dük. Bir çok ül ke den ge len göz lem ci le rin i� le -
ri ni ti tiz lik le iz le dik le ri ni ve her �e yi not al d�k la -
r� na ta n�k ol duk” de di ler.

Ka d� köy Flo ren ce Nigh tin -
ga le Has ta ne si dok tor la -
r�n dan olan Di ye tis yen

Prof. Dr. Ca nan Ka ra tay'�n ye ni
ki ta b� “Bi lim sel Ger çek ler le Ki lo
Ver me nin ABC’si :Ka ra tay di ye -
ti” ya y�n lan d�. Ka ra tay ki ta b� n�,
15 Tem muz gü nü has ta ne de dü -
zen le nen im za gü nün de ta n�t t�.
Sa� l�k l� bir �e kil de, hiç zor lan -
ma dan za y�f la ma n�n ve za y�f la -
d�k tan son ra za y�f kal ma n�n s�r r� -
n� ki ta b�n da an la tan Ka ra tay, ki -
tap ta do� ru bi li nen yan l�� l�k la r�
aç�k l� yor, gü ne se vinç li ola rak
ba� la ma y� ö� re ti yor. Ki tap, bü -
tün gü nü ac�k ma ya rak, tat l� la ra
sal d�r ma ya rak, ener ji do lu ge çir -
me nin yol la r� n� da içe ri yor. Ka ra -
tay Di ye ti'ni uy gu la yan has ta lar
da “Ka ra tay Di ye ti bir ya �am bi -
çi mi” di ye rek mem nu ni yet le ri ni
di le ge ti ri yor lar.

22 - 28 TEMMUZ 2011 SA�LIK

Mer ha ba, bir çok ili miz de ol du �u gi bi �s tan bul ge ne -
lin de de her y�l ha va la r�n �s�n ma s�y la bir lik te siv ri si nek le re
yö ne lik ilaç la ma ça l�� ma la r� gün de me gel mek te ve bu
alan da ba� ta Be le di ye ler ol mak üze re bir ta k�m res mi ve
özel ku ru lu� lar ca, s� cak (du man la ma) ve so �uk sis le me
tar z�n da ton lar ca pes ti sit (ha �e re ve di �er za rar l� la ra kar ��
kul la n� lan ilaç la r�n ge nel ad�) kul la n�l mak ta d�r. Gü nü müz -
de özel lik le araç üs tü ULV ma ki ne le ri ile ken ti mi zin tüm
cad de ve so kak la r�n da ha va ya püs kür tü len bu ilaç lar,
uzun sü re ha va da as� l� kal mak ta, ora dan ge çen in san lar
ve hay van lar ta ra f�n dan so lun mak ta, bu nun so nu cun da
da akut ve ya kro nik ze hir len me le re, her tür lü kan ser va -
ka s� n�n ar t� �� na yol aça bil mek te dir. Yi ne ha va ya püs kür tü -
len bu bö cek öl dü rü cü ilaç lar, bir sü re son ra ye re in mek -
te, top ra �a, yer al t� su la r� na ve her tür lü yü ze ye (a�aç la ra,
seb ze, mey ve ve di �er g� da
mad de le ri ne) ka r�� mak ta, ya� -
mur ka nal la r�, de re ya tak la r� ile
ne hir le re, de niz le re ula� mak ta,
bir bü tün ola rak çev re kir li li �i nin
art ma s�n da önem li rol oy na mak -
ta d�r.Ba z� pes ti sit le rin su cul or -
tam da ki be sin zin ci rin de bi ri ke -
rek can l� dan can l� ya ar tan kon -
san tras yon lar ha lin de ta ��n d� ��
bi lin mek te dir. Ne hir, göl ve de -
niz ler gi bi su cul or tam lar da ki ze -
hir len me olay la r� kro nik sey ret -
mek te, fark edi lin ce ye ka dar ne ya z�k ki ay lar ve y�l lar geç -
mek te dir. Ze hir le me ye te ne �i dü �ük olan kim ya sal mad -
de ler bi le do �a da bi rik me özel li �in den do la y� ba z� can -
l� tür le ri ni za man la yok et ti �i, bu nun so nu cun da da zin cir -
le me ola rak di �er can l� tür le ri nin de bi yo lo jik den ge le ri nin
bo zul du �u bi lim sel yön tem ler le ka n�t lan m�� du rum da d�r.
Ege Üni ver si te si T�p Fa kül te si Pa ra zi to lo ji Ana bi lim da l� n�n
yap t� �� ara� t�r ma ra po run da, özel lik le yaz ay la r�n da aç�k
ha va da uç mak ta olan eri� kin siv ri si nek mü ca de le sin den,
tüm ola nak lar kul la n�l sa bi le, et ki li ve ba �a r� l� ol ma ora n� -
n�n %2 ile %5 ara s�n da ol du �u sap tan m��, bu ne den le
eri� kin siv ri si nek mü ca de le sin den ke sin lik le vaz ge çil me si
ge rek ti �i be lir til mi� tir. Ay n� ra por da siv ri si nek mü ca de le si -
ne ba� lan ma dan ön ce ilk ya p� la cak i�in so rum lu ki �i ve ya
ki �i le rin siv ri si ne �i ve ya �a m� n� tüm ay r�n t� la r�y la ta n� ma ya
ça l�� ma s� ol ma s� ge rek ti �i, siv ri si nek le ri ta n� ma dan sa de -
ce tav si ye ler ve öne ri ler le, bu ko nu da ye ter li bil gi ye sa hip
ol ma yan va tan da� is ti yor di ye ma hal le ma hal le do la ��p
ha va y� ilaç la ma n�n et ki li ol ma d� ��, bü yük mad di ka y�p la ra
ne den ol du �u ve da ha da önem li si çev re fe la ke ti ne cid di
kat k� sa� la d� �� be lir til mek te dir. 

Vektörlerle Mücadele (2), 598. sayıda devam edecek.
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Veteriner Hekim

ihsan.mete@kadikoy.bel.tr
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BAK Kadıköy, uluslararası etkinliğe katıldı

Diyetisyen Karatay’dan imza günü

Ka dı köy Be le di ye si ile i� bir li �i ya pa rak Ka dı köy
hal kı na or ga nik ürün hiz me ti su nan Eko lo jik Üre ti -

ci ler Der ne �i (EÜD),  “Av ru pa Or ga nik Kü me le ri
Pro je si” or ta �ı ol du. Al man ya'dan Eco con nect,

Fran sa'dan Pe ac ritt&Or ga nics Clus ter, Yu na nis -
tan'dan Or ga nic Pro ducts Clus ter ad lı si vil top lum
ör güt le ri ile bir lik te Tür ki ye'den Ege Üni ver si te si,

Eko lo jik Ta rım Or ga ni zas yo nu ve Ege �h ra cat çı Bir -
lik le ri'nin da hil ol du �u pro je 16 Ha zi ran'da �z mir'de
ba� la dı. Av ru pa ül ke le ri ara sın da; or ga nik ta rı ma

ait pay da� ve ri ta ba nı,or ga nik ürün fi yat la rı nın gün -
cel ve ri ler ile iz le ne bi le ce �i  on li ne pa zar la ma plat -
for mu olu� tu ru la cak olan 18 ay lık pro je de; Av ru pa
ül ke le ri si vil top lum ör güt le ri ara sın da i� bir li �i ve
kar �ı lık lı de ne yim le ri ni pay la �ı la cak. EÜD'den ko -

nu ya ili� kin ya pı lan ya zı lı açık la ma da, “Eko lo jik
Üre ti ci ler Der ne �i için önem li bir de ne yi min ka za -
nıl ma sı ya nın da ulus lar ara sı ili� ki le re atı lan ilk adı -
mın ol ma sı açı sın dan da an lam lı bir ça lı� ma nın ola -

ca �ı na ina nı yo ruz” de nil di. 

Ekolojik
üreticiler
Avrupa’da

Annelik duygusu gebeli�in ilk
aylar�nda ba�lay�p do�um an�nda en
yüksek düzeye ula��r. Her anne aday�n�n
doyas�ya ya�amak istedi�i bir süreç olan
do�um, anne olanlar�n tan�mlad���
ola�anüstü bir duygudur. Bu süreci tam
olarak ya�amak isteyen anne aday�
çekece�i do�um sanc�lar�n�n korkusunu
da içinde ta��r.“Do�um sanc�s�” do�um
için vazgeçilmez olan rahim kaslar�n�n
kas�lmas� sonucu ortaya ç�kan çok
�iddetli bir a�r�d�r hatta pek çok kad�n
taraf�ndan ya�amlar�ndaki en �iddetli a�r�
olarak tan�mlan�r. Hissedilebilecek a�r� ya
da sanc�n�n �iddeti bebe�in boyu,
bebe�in pozisyonu, pelvis (çat�) geni�li�i,
kas�lmalar�n gücü, geçmi� deneyimler ve
beklentiler, a�r� e�i�i ve henüz
çözülmemi� pek çok nedenler gibi çe�itli
faktörlere ba�l�d�r. Ne kadar a�r�
duyaca��n�z� do�umu ya�amadan önce
tahmin etmek güçtür

Annenin ya�am�ndaki belki de en
güzel deneyim olan do�um sürecini tats�z
bir deneyime dönü�türebilen bu
sanc�lar�n do�umun seyrini olumsuz
yönde etkilemeden önleyebilmek için pek
çok ara�t�rma yap�lm�� ve pek çok
yöntem denenmi�tir. 

Do�um sanc�lar�n�n hafifletilmesi veya
giderilmesi için damar yolu ile verilen
ilaçlar�n baz� dezavantajlar� ve yan etkileri
olabilir. Bu yan etkilerin en önemlisi
sersemlik ve uyku hali yaratmas�d�r.

Ayr�ca bulant�, kusma, solunum güçlü�ü,
ka��nt�, kab�zl�k ve mesanede idrar
birikmesi gibi yan etkiler de görülebilir.
Anne sütünün gelmesi ve emzirmenin
ba�lamas� gecikebilir. Bu nedenle
alternatif aray��lar içine girilmi�tir.

A�r�s�z do�um için rejyonel (bölgesel)
anestezi ilk kez 1900 y�l�nda kullan�lm��t�r.
Her yeni uygulamada oldu�u gibi
ba�lang�çta baz� olumsuz etkiler
görülmü�, ancak zaman içerisinde
yap�lan klinik çal��malar sonucu
günümüze gelinmi�, yeni ilaç, yöntem ve
teknikler ve a�r�s�z do�um konusunda
uzmanla�m�� anestezistler sayesinde,
a�r�s�z do�um güvenli bir seçenek olarak
yayg�nla�m��t�r.

Epidural aral�k, omurili�in çevresindeki
zar ile omurlar�n aras�ndaki ba�
dokusunun aras�ndaki milimetrik
bo�luktur. Bu aral��a amaca uygun olarak
omurili�in çe�itli seviyelerinden ilaç
uygulanarak pek çok ameliyat�n
yap�lmas�, ameliyat sonras� a�r�lar�n
dindirilmesi ve kronik dindirilemeyen
a�r�lar�n tedavisi mümkündür. 

Burada analjezi ve anestezi
kavramlar�n� birbirinden iyi ay�rmak
gerekir. Analjezi a�r�s�zl�k, anestezi ise
duyusuzluk demektir. Normal do�um
s�ras�nda bel bölgesinden epidural yolla
sa�lanan analjezi, yani a�r�n�n ortadan
kald�r�lmas� yeterli olurken, sezaryen ile
do�um s�ras�nda
epidural anestezi
uygulamak gerekir.
��lem yönünden her iki
uygulama da ayn�d�r,
fark sadece verilen ilaç
dozlar�ndad�r. 

Halk aras�nda
“a�r�s�z do�um” olarak
bilinen epidural
analjezi ile do�um,
günümüzde oldukça
yayg�nla�maktad�r. Bel
hizas�na yerle�tirilen
milimetrik bir tüp olan
kateterden uygulanan
bir ilaçla, vücudun alt
yar�s�ndan gelen a�r�

sinyallerinin iletimi geçici olarak durur ve
a�r�l� uyar�n�n ç�kt��� bölgede a�r�
duyulmaz. Burada seçilen doz sadece
rahim kas�lmalar� s�ras�ndaki a�r�y�
ortadan kald�racak, ancak rahim
kas�lmalar�n� azaltmayarak do�umun
normal seyrini etkilemeyecek �ekilde
ayarlan�r. Bu yöntemde sadece a�r�
iletimi bloke olur, dokunma duyusu ve
hareket k�s�tlanmaz. Anne aday�
uygulamadan sonra do�um süreci
içerisinde kalk�p oda içinde yürüyebilir,
her türlü ihtiyac�n� görebilir. Rahim
kaslar�n�n kas�lmas� ve do�um eylemine
anne aday�n�n aktif kat�l�m� etkilenmez,
anne do�um an�nda a�r�dan ar�nm��
olarak fizyolojik olarak bebe�ine kavu�ur.  

Genelde anne adaylar� bebe�ini
normal yolla do�urmak isterler ancak
baz� durumlarda sezaryen gerekebilir. Bu
durumda Epidural Anestezi uygulan�r.
Teknik olarak yap�lan i�lem ayn�d�r,
epidural aral��a ayni kateter yerle�tirilir
ancak verilen ilaç dozu farkl�d�r. Normal
do�um sezaryene döndü�ünde de
yap�lan �ey ayn� kateterden ilave ilaç
verilerek epidural anestezi olu�turmakt�r.
Anne ameliyat masas�nda belden a�a��s�
tamamen uyu�mu� halde yatar, ancak
yatt��� yerde ayaklar�n� oynatabilir, yani
epidural anestezi uygulamas�ndan sonra
bacaklarda hareketin tamamen
kaybolmas� söz konusu de�ildir. Motor

blok olarak adland�r�lan hareket
kayb�n�n olmas� durumu omurilik
s�v�s�na lokal anestezik madde
verilerek yap�lan spinal anestezide
görülür. Spinal anestezi de
günümüzde s�k uygulanan bir
anestezi yöntemidir. Bazen de epidural
anestezi ile spinal anestezi kombine
edilerek birlikte uygulan�r. Spinal
anestezinin avantajlar� teknik olarak
epidural anesteziye göre daha kolay
uygulanabilmesi, etki ba�lama süresinin
çok daha k�sa olmas� gibi avantajlar�na
kar��n, bacaklarda 4-5 saat süren
hareketsizlik, bazen uygulama sonras�
görülen ba� a�r�s�, bulant� ve tansiyon
dü�mesi gibi baz� istenmeyen etkileri
vard�r. Burada anestezi uzman doktoru
kendi deneyim ve becerisi do�rultusunda
hasta için en uygun yöntemi belirleyip
hastas�na önerecektir.

Epidural ile normal do�um
sürecinde sırasında neler
ya�ayacaksınız?

Do�um sanc�lar� rahats�z etmeye
ba�lad���nda yani do�um kanal� aç�kl��� 

4 cm oldu�unda anne i�lem odas�na
al�n�r. Koldan serum tak�l�r, tansiyon,
nab�z ve parmak ucundan oksijen
durumu takip edilir. 

Ba�ar�l� bir epidural uygulama için
annenin hekimi ile iyi bir uyum içinde
olmas�, uygun pozisyonu alabilmesi
esast�r. Genelde uygulama oturur
durumda yap�l�r ve vücut dik
durumdayken hafifçe geriye do�ru
yaslan�rken vücut omur ç�k�nt�lar�n�
birbirinden ay�racak �ekilde belden öne
do�ru bükülür, çene gö�se do�ru
yaslan�r ve her iki omuz a�a��ya do�ru
b�rak�l�r. Bu �ekilde pozisyon
olu�turulduktan sonra s�rta ve bel
bölgesine antiseptik ilaç sürülerek bölge
mikropsuz hale getirilir ve bölge steril
örtülerle örtülür. Uygulaman�n yap�laca��
hizada cilt ve cilt alt�ndaki dokular ince
bir i�ne ile uyu�turulur. ��lem s�ras�nda
sadece bu ince i�nenin giri�i hissedilir.
Daha sonra ba�ka bir özel i�ne ile
epidural aral��a girilerek buraya kateter
denilen ince tüp yerle�tirilir ve vücuda

plasterler yard�m� ile sabitlenir.
Kateterden ilaçlar�n verilmesinden k�sa bir
süre sonra sanc�lar sona erer ancak
rahim kas�lmalar� engellenmez, ayni
�ekilde devam eder. Katetere ba�lanan
bir a�r� pompas� ile hasta kontrollü
analjezi yöntemi kullan�larak sanc�s�zl���n
devam� sa�lan�r. Bu andan itibaren
do�um gerçekle�inceye kadar her �ey
ayn�d�r, ancak sanc� hissedilmeyecektir. 

Epidural ile a�rısız normal do�um
yapan bir annenin izlenimleri:

“…Hamileli�im süresince normal
do�um (epiduralli) olmas�n� istiyor ve
hakk�nda pek çok �ey okuyordum.
Epidural opsiyon beni rahatlatsa da
okuduklar�n bende �üphe yaratm��t�.
Ancak anestezi doktorum gelip bizimle
sabahtan tan���p, anlat�nca yapacaklar�n�
hiç sorgulamadan güvendim kendisine.
A�r�lar�m ba�lad���nda ekibi ve ekipman�
ile odaya geldi. Aç�kças� haz�rl�k o kadar
uzun sürmü�tü ki korkmad�m diyemem.
Zaten kendisiyle de bu duygumu hemen
payla�t�m. Bana dedi ki bizim haz�rl���m�z
uzun sürer, detayc�l���m�zdan. Hepsi sizin
rahat etmeniz için. Belime bir i�ne
yap�laca�� için s�rt�m dönük bütün olanlar�
sadece duyabiliyor, hiçbir �ey
izleyemiyordum. Yap�lan i�lem o kadar
k�sa sürdü ki ne oldu�unu, ne zaman
epiduralin tak�ld���n� anlayamad�m bile.
�laç sayesinde do�um stresinin yan�nda
bir de a�r�lar�n zorlu�unu ya�amadan
daha rahat, kolay do�um süreci geçirdim.
Bu yöntem olmadan asla normal do�um
yapamazm���m. Bebek ve anne için
stersiz bir do�um yapabilmek için büyük
bir nimet….”   DEVAMI 598. SAYIMIZDA

DO�UMDA EP�DURAL  (A�RISIZ 
DO�UM) & SEZARYENDE EP�DURAL
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Uzm. Dr. Fikret KUTLU 
(Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı)

Kadıköy
Florence Nightingale Hastanesi

Tel.:    216 - 450 03 03                     Resimde epidural bölgeye ilaç enjeksiyonu görülmektedir.
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KADIKÖY Belediyesi Kadıköy Gençlik Merkezi(KGM) tarafından Türkiye Voleybol Federasyonun katkılarıyla
düzenlenen Plaj Voleybolu turnuvası muhte�em maçlarla sona erdi. Bayanlar ve erkekler kategorisinde
haftasonu yapılan maçlarla Kadıköy’de plaj voleybolu rüzgârı estiren turnuvada renkli görüntüler vardı.

Kadıköy Belediyesi Kadıköy Gençlik Merkezi Spor Koordinatörü Cem Çetinda�, turnuvanın tüm maçlarını
Gazete Kadıköy spor sayfası okurları için izledi ve yazdı.

Ka d� köy lü bir grup ga ze te ci nin de ko nuk
ol du �u Ke ma li ye Ulus la ra ra s� Do �a
Spor la r� ve Kül tür �en li �i’ni öte den be -

ri du yu yor, iz li yor dum. Bu kez
ka t�l mak ve ye rin de iz le -
mek �an s� do �un ca hiç
dü �ün me den ken di -
mi ora da bul dum.
K e  m a  l i  y e ’ n i n
otan tik ad�
“E�in”. Uy gur -
ca, “kü çük cen -
net” an la m� na
ge li yor ki, cuk
otu ru yor do� ru -
su. Ger çek ten de
bir yer yü zü cen ne ti
bu ka sa ba ve köy le ri ile
bir lik te hin ter lan d�… He le
mer ke zin de il çe mer ke zi Ke ma li -
ye’nin yer al d� �� o ça nak yok mu?.. Or ta s�n dan
Ka ra su’nun geç ti �i ve Ke ban ba ra j� ile ge ni� le -
yen ve de rin le �en su yun ha yat ver di �i va di nin
bir ucu Ka ran l�k Kan yon, bir ucu Ke ma li -
ye’nin Tun ce li ile s� n�r olu� tu ran uç köy le ri nin
yer al d� �� Ba ra sor Va di si ile ke si �i yor. Ad�
1922’de Mus ta fa Ke mal Ata türk’ün öne ri si
üze ri ne dö ne min ba kan lar ku ru lu ka ra r� ile
“Ke ma li ye” olan E�in’e ha yat ve ren Ka d� gö lü.
�l çe nin için den f�� k� ran bu su ger çek ten de ha -
yat de mek. Gur bet lik, Ke ma li ye’nin ma ni le ri -
ne sin mi�. Bu nu Ma ni Yo lu’nda da gör mek
müm kün. Hi ka ye si yüz y� l� a�an ve des tan la ra
ko nu olan ün lü Ta� Yo lu’nu gör mek bam ba� ka
bir duy gu. Os man l� dö ne min den bu ya na �s tan -
bul’un et, odun-kö mür ve su te da ri ki ni hep Ke -
ma li ye li ler kar �� la m��. �im di de ka sa b� n� za so -

run, muh te me len Ke ma li ye li ç� ka cak t�r. 
Ke ma li ye Kül tür ve Kal k�n ma Vak f� (KE -

MAV) 2003’ten bu ya na ta rih, folk lor, do �a,
mi ma ri ve in san kay nak la r� ile e� siz

bir bel de olan ve ÇE KÜL ta ra -
f�n dan “7 böl ge 7 kent”

pro je si kap sa m�n da yer
alan Ke ma li ye’de do -

�a spor la r� ve kül tür
�en lik le ri dü zen li -
yor. Bu ça ba lar,
Ke ma li ye’yi hak et -
ti �i tu rizm çe kim
ala n� ha li ne ge tir -

me ye ba� la m��. Ger -
çek ten de al� ��l m��

bel de ler ye ri ne Ke ma li -
ye çok ke yif li ve ta d� da -

mak lar da b� ra ka cak bir çe kim
mer ke zi. Fo to sa fa ri, bot sa fa ri, ba se

jump, raf ting, ka no, da� c� l�k, ya ban ha ya t� n�
göz lem le me ve trek king için ide al bir or tam.

Ke ma li ye’de mi ma ri do ku nun rö le ve ve
res to ras yon ça l�� ma la r�y la ko run ma s� ken te
çok de �er ka t� yor. Bu ko nu da Be le di ye Ba� ka -
n� Mus ta fa Haz ne dar’�n ça ba s� öv gü ye de �er.
�en lik kap sa m�n da bu y�l Ke ma li ye’ye Hi ma -
la ya lar’�n üç bü yük zir ve sin den bi ri ne t�r man -
ma ba �a r� s� gös te ren ün lü da� c� Tunç F�n d�k,
yi ne �tal ya’da ün lü bir mo del ve spor cu olan ve
her ke si ken di ne hay ran b� ra kan Ba se Jump
spor cu su Ro ber ta Manc hi no, Bal kan �am pi yo -
nu bi sik let çi Tu ba Öz de mir gi bi ün lü spor cu lar
gel di. TRT’de ha z�r la y�p sun du �u Ber gü zar
prog ra m�n dan ta n� d� �� n�z ve ken di si de Ke ma -
li ye li olan Mu zaf fer Er türk ile bel de nin otan tik
folk lo rik de �er le ri ni ya �a tan Ke ma li ye Folk lor

Spor ve Tu rizm Der ne �i’nin (KEF TUD) halk
oyun la r� ve fa s�l eki bi de or ta ma renk kat t�.
�en lik ler s� ra s�n da Ka d� köy lü ga ze te ci ler Hür -
ri yet Se ya hat Eki Edi tö rü Ser han Ye dig, Sa bah
mu ha bi ri Fi gen Ya n�k, Mil li yet mu ha bi ri Gök -
han Ka ra ka� ve ay n� za man da Ke ma li ye li olan
Cum hu ri yet Tu rizm-Ge zi ya zar la r�n dan,
fo to� raf sa nat ç� s� Lüt fi Öz gü -
nay d�n ile bir lik te ol mak
gü zel bir duy guy du.
Hep si de ça l�� t�k la r�
or gan lar da Ke ma -
li ye’yi yan s�t t� -
lar. O ka dar er -
kek spor cu ara -
s�n da Ka ran l�k
K a n  y o n ’ d a  k i
Ba se Jump at -
mos fe rin de ken di -
si ni 500 met re den Ka -
ra su’ya b� ra kan �tal yan
mo del Ro ber ta, ga ze te ci le rin
de il gi oda �� ol du. Her kes ka dar kor ku -
la r� ol du �u nu, an cak at la ma ar zu su nun kor ku -
la r�n dan güç lü ol du �u nu söy le yen Ro ber ta,
Ke ma li ye için de �un la r� söy lü yor:

“Çok özel bir yer. Do �a s� ha ri ka. �n san la r�
çok iyi ve dost.Ke sin lik le ke� fe dil me si ge re -
ken bir kül tür.”

�en li �in Ke ma li ye’yi uzak tan ve te pe den

gö ren K�rk göz’de ki Sa man yo lu ga lak si si
al t�n da ya p� lan ka pa n�� par ti sin de ki dost -
luk, ba r�� ve kar de� lik or ta m� da ya �an ma -
ya de �er di. Siz de yo lu nu zu bir gün Ke ma -
li ye’ye dü �ü rün. Uçak la Er zin can ve Ma lat -

ya üze rin den gi dip 2,5-3 sa at lik bir yol cu luk -
tan son ra Arap kir üze rin den gi de bi le ce �i niz
gi bi, oto büs le de gi de bi lir si niz. Tren yol cu lu -
�u nu se vi yor sa n�z Do �u Eks pre si ile Er zin -
can’�n �liç il çe si is tas yo nun dan bir ön ce ki Ba -
��� ta� köy is tas yo nun da inip ora dan bir araç la

bir sa at te Ke ma li ye’ye geç mek müm kün.
�en lik ler de gi der se niz, da ha

ho� va kit ge çi re bi lir si niz.
Ama da ha sa kin bir

za man da da ke yif
ala bi lir si niz. Ke -
ma li ye’nin gör -
kem li do ku su nu
so lu ya bi lir, Ka -
d� gö lü’ne, Ma ni
Yo lu’na, K�rk -

göz’e, Ka ran l�k
Kan yon’a gi de bi -

lir si niz. Ça nak için -
de ki ün lü köy Ap ça �a’y�

da gör me mez lik yap ma y�n.
Ah met Kut si Te cer, he pi mi ze kö yü

sev di ren ve il ko kul da �ar k� s� n� da söy le di �i miz
“O köy bi zim kö yü müz dür” �i iri ni ken di kö yü
de olan bu köy için yaz m�� t�. 

Kal bi mi zi du tu ve lök’ü ile ün lü Ke ma li -
ye’de b� rak t�k, gel dik. Gi der se niz siz de ay n�
duy gu yu ya �a ya cak s� n�z. (KE MAV: 0212 523
43 54, Ke ma li ye Be le di ye si: 0446 751 20 16)
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23-30 Temmuz tarihleri arasında
Trabzon’da gerçekle�tirilecek 11.
Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları

süresince stadyumda yanacak
Olimpiyat Me�alesi’nin tutu�turulaca�ı
‘Olimpik Ate�’, 16 Temmuz Cumartesi

günü Türkiye Milli Olimpiyat 

Komitesi’nde tutu�turulan me�ale ile
Trabzon’a do�ru yola çıktı. 24 Mayıs
2011 tarihinde Atina’da düzenlenen
törenle teslim alınıp �stanbul’a
getirilen Olimpik Ate� o günden bu
yana Olimpiyatevi’nde muhafaza
ediliyordu.  

“OL�MP�K ATE�” YOLA ÇIKTI

Hazırlayan
Mustafa SÜRMELİ

FE NER BAH ÇE ta raf tar la r� bu y�l Fe ner bah çe li ler
Gü nü’nü bir ba� ka kut la d�. Fe ner bah çe Spor Ku -
lü bü’nün ya �a d� �� zor gün le ri ge ri de b� rak ma s� di -
le �iy le ku lü bün her za man ya n�n da ol duk la r� n� ve
ta k�m la r� n�n da ha ba �a r� l� bir se zon ge çir me si için
dün ya n�n dört bir ya n�n da ki ta raf tar lar,  Fe ner bah -
çe li ler Gü nü’nde ta k�m la r� na tam des tek me sa j�
ver di. Sa r� la ci vert li ta raf tar lar bir lik be ra ber lik için -
de ol ma n�n en gü zel ör ne �i ni 19.07 Dün ya Fe ner -
bah çe li ler Gü nü’n de ser gi le di. Fe ner bah çe li ta raf -
tar lar ba� ta Ba� dat Cad de si ol mak üze re Ka d� -
köy’de gün bo yun ca sa r�-la ci vert for ma lar la do -
la� t�, ev le ri ni bay rak lar la süs le di. Ta raf tar lar sa at
tam 19.07’de al k�� ve kor na lar e� li �in de Fe ner -
bah çe Gü nü’nü kut la d�. Sa at 19.07’den iti ba ren
Fe ner bah çe �ük rü Sa ra co� lu Sta d�’nda da bir sü -
re Fe ner bah çe mar� la r� ça l�n d�, ya p� lan tüm an tre -
man ve ça l�� ma lar b� ra k� l�p al k�� lar ve te za hü rat -
lar la ta raf tar la r�n kut la ma s� na or tak olun du. 

Taraftarlar 
kenetlendi

7-10 Tem muz 2011 ta rih le ri ara s�n da 36 ül ke den
top lam 316 spor cu nun ka t� l� m� ile Gür cis tan'�n ba� -
ken ti Tif lis’te dü zen le nen 4. Y�l d�z lar Av ru pa Ta ek -
won do �am pi yo na s�’nda Tür ki ye 7 Al t�n 1 Gü mü�
ve 4 Bronz ma dal ya ile et kin li �in y�l d� z� ol du. Av ru pa
Ta ek won do Bir li �i ( ETU ) ta ra f�n dan dü zen le nen
�am pi yo na da; ba yan lar da 5 al t�n, 3 bronz ma dal ya
ile bi rin ci, er kek ler de 2 al t�n, 1 gü mü� ve 1 bronz
ma dal ya ile Rus ya'n�n ar d�n dan ikin ci olan Türk Mil -
li Ta k� m� m�z, ge nel top lam da Av ru pa �am pi yo nu
ola rak spor ta ri hi ne ad� n� al t�n harf ler le yaz d�r d�. Yur -
da dö nen �am pi yon ta ek won do cu la r� m� z, �s tan bul
Ata türk Ha va li ma n�’nda Genç lik ve Spor �l Mü dür lü -
�ü yet ki li le ri ta ra f�n dan tö ren le kar �� lan d�.

ŞAMPiYONLAR
yurda döndü

Kemaliye Uluslararası Do�a Sporları ve Kültür
�enli�i’nde renkli görüntüler vardı. �enli�i izleyen

gazeteci Muzaffer Ayhan Kara, izlenimlerini Gazete
Kadıköy okurları için anlattı...

Plaj voleybolu büyüledi

Kalbim ‘E�iN’de kald�

1. GÜN
BAYANLAR:
Seval/Melis-Selin Dil�at: 2-0
Hande/Meltem-Selin/Dil�at: 0-2
Hande/Meltem-Selin/Dil�at:0-2
BAYANLAR SIRALAMA
1.Seval-Melis
2.Selin-Dil�at
3.Hande-Meltem
ERKEKLER
Erdem/Ramazan 
Muharrem/Yankı:0-2
�afak/Taha-O�uz/Selim:2-0
Hamza/Selahattin-Emre/Aykut:0-2
Berkay/Mehmet-Emrah/Emre:0-2

Suat/Seçkin-Caner/Baha:2-0
Onur/Hakan-Atalay/O�uz:0-2
Mert/Tolga: Bye
Gökhan/Ahmet-O�uzhan/Emir:2-0
Erdem/Ramazan-O�uz/Selim:2-0
Hamza/Selahattin-Berkay/Mehmet:0-2
Caner/Baha-Onur/Hakan:0-2
O�uzhan/Emir:Bye
Muharrem/Yankı-�afak/Taha:0-2
Emre/Aykut-Emrah/Emre:0-2
Suat/Seçkin-Atalay/O�uz:2-1
Mert/Tolga-Gökhan/Ahmet:0-2
2. GÜN
Aykut/Emre-Onur/Hakan:1-2
Atalay/O�uz-Berkay/Mehmet:0-2

Mert/Tolga-Erdem/Ramazan:1-2
�afak/Taha-Emrah/Emre:2-1
Suat/Seçkin-Gökhan/Ahmet:0-2
Erdem/Ramazan-Atalay/O�uz:1-2
Onur/Hakan-Suat/Seçkin:2-1
Atalay/O�uz-Emrah/Emre:1-2
�afak/Taha-Onur/Hakan:2-0
Gökhan/Ahmet-Emrah/Emre:2-0
Onur/Hakan-Emrah/Emre:0-2
�afak/Taha-Gökhan/Ahmet:2-0
ERKEKLER SIRALAMA
1.�afak-Taha
2.Gökhan-Ahmet
3.Emrah-Emre
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Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi
Kad�köy Hayvan Dostlar� Platformu

Tel.: 0216 - 415 67 61

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

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

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

◗ 22 - 28 TEMMUZ 2011
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