
Kadıköy’ün en ye�il noktalarından Göztepe’deki Meteoroloji
arsasına yapılan in�aat, Kadıköy Belediyesi’nin yasal

ba�vurularına ra�men hızla yükseliyor. Ba�kan Av. Selami Öztürk,
in�aatın durdurulması için açtıkları davanın sonuçlanmasını 1,5

yıldır beklediklerine dikkat çekerek, “Ama di�er yandan da in�aat
sürüyor. Yani atı alan Üsküdar’ı geçiyor” yorumunu yaptı.
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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

1913–14 y�llar�nda Kad�köy Belediye �ubesi
Müdürlü�ü yapan Celal Esad Arseven’in

görevi s�ras�nda yazd��� “Kad� Köyü Hakk�nda
Belediye Ara�t�rmalar�” isimli kitap Kad�köy

Belediyesi taraf�ndan yeniden bas�ld�. Kitab�n
yeniden bas�lmas� fikri Gazete Kad�köy’ün kitap
kö�esini haz�rlayan Ula� Y�lmaz’�n Kad�köy’ün ilk

�ehremini  ressam Osman Hamdi Bey ile ilgili
yapt��� ara�t�rmalar s�ras�nda sahaflarda kitab�n
orijinaline ula��lmas� ile aç��a ç�kt�. Orijinal dili

Osmanl�ca olan kitap Kad�köy’ün tarihi aç�s�ndan
ciddi bir öneme sahip. Yakla��k bir as�r önce
yaz�lan kitap tarihçi Cahit Kayra taraf�ndan

Türkçele�tirildi, gazetemizin yazarlar�ndan olan
Süreyya Operas�’n�n sanat dan��man� Murat

Kato�lu ve yine yazar�m�z Asl� Ayhan taraf�ndan
yay�na haz�rlanarak yeniden bas�ld�. 

◗◗ Haberi 10. Sayfada

�stanbul Büyük�ehir Belediyesi’nin Kadıköy’de
haftalardır sürdürdü�ü yol çalı�maları halkı ve esnafı
canından bezdirdi. Yollarda dü�meden yürümek

cambazlık mahareti gerektiriyor. Olu�an toz nedeniyle
restoranların önündeki masalar bombo�. Bunlardan daha

da kötüsü ise; yeterli önlemlerin alınmamı� olması...

◗◗ Haberi 11. Sayfada
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Kadıköy’den GEÇiLMiYOR!

Dava sürerken
inşaat yükselmeye

devam ediyor!.. GÖZTEPE’NiN GÖK
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Hayattan vazgeçmek
için önce bir hayata
sahip olman gerekir.

Hayat derken,
güvenlik, ya�am
kalitesi, bireysel

özgürlük ve altyap�dan
bahsediyorum.
● Yazısı 10’da

◗◗ Haberi 8. Sayfada

2011 yaz kararnamesiyle Eski�ehir
Ba�savcılı�ı’ndan Kadıköy Cumhuriyet

Ba�savcılı�ı görevine atanan Ekrem
Aydıner, çok sevdi�i Eski�ehir’den

ayrılırken biraz zorlansa da
“Eski�ehir’den sonra beni teselli

edebilecek tek yer Kadıköy olabilirdi, o
açıdan çok �anslıyım” diyor. ● Sayfa 3’te

KADIKÖY Belediyesi’nin her yıl
Kadıköylü ihtiyaç sahibi çocuklar
için yaptı�ı sünnet kampanyasına

destek veren özel hastane
yetkililerine Kadıköy Belediye

Ba�kanı Selami Öztürk
düzenledi�i özel gecede te�ekkür
ederek, plaket verdi. ● Sayfa 12’de

Hastanelere teşekkür plaketi
KADIKÖY Belediyesi

temizlik ekipleri her yıl
oldu�u gibi bu yılda

Kadıköy’de bulunan 85
camii, 19 ibadethane ve

kuran kurslarında Ramazan
öncesi temizlik çalı�maları

yapıyor.  ● Sayfa 4’te

“Kadıköy beni teselli etti”
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Kadıköy’deki camilerde Ramazan temizliği

Her şeyin
fazlası zarar

Asl� AYHAN

Gürültüsüne pat�rt�s�na, karma�as�na,
fiyat�na, konforuna,

e�lencesine,
fiyakas�na,

ko�u�turmas�na,
zahmetine,

yorgunlu�una kurban
olunas� tatilcili�in

yararlar�ndan ku�ku
duyulmamal�d�r… 
● Yazısı 6’da

Tatilcilik

Murat KATO�LU

Aç gözlerini,
temizle içini. Kendi

derinli�ine ula�,
kendini ke�fet. Sen
evrenin en �erefli

varl��� olarak
dünyaya geldin.

Yelerde sürünme.
● Yazısı 8’de

Ölüm
son mudur?

�nal AYDINO�LU

Yeni Başsavcı
Ekrem Aydıner:

GÖZTEPE’NiN GÖK
KAFESLERi
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Byzan ti on, her ne ka dar Bi zans
�m pa ra tor lu �u’na isim
ba ba l� �� ya p� yor sa

da, mo dern ta rih ya zar la -
r� n�n bir ço �u ger çek ten
Bi zans �m pa ra tor lu �u
di ye bir im pa ra tor lu -
�un ol ma d� �� ger çe -
�i ni bir tür lü ka bul
ede mi yor lar. Ta rih
bo yun ca ken di ne Bi -
zans di ye ad lan d� ran bir
im pa ra tor luk ol ma d�. Bu
kav ram 19. yüz y�l da Do �u
Ro ma �m pa ra tor lu �u ye ri ne ta -
rih çi le rin uy dur du �u bir isim ola rak
kal d�. Ama yan l�� o ka dar ka bul edil di ki, bu -
gün her ke se Do �u Ro ma �m pa ra tor lu �u’nun
ba� ken ti ne re si di ye so rar sa n�z sa n� r�m bir ço �u
�tal ya’da ki gös te re cek tir.

As l� na ba k� l�r sa Byzan ti on’un bu ka dar ün -
lü ya pan ve di �er Kla sik si te dev let le ri nin ko -
nu mun dan ay r�� t� ran ise Ne o Ro ma (Ye ni Bir
Ro ma Uy gar l� ��) kur mak için bo �a z�
ken di ne ye ni ba� kent ola rak se -
çen Kons tan tin’di. Kons tan -
tin, Ro ma �m pa ra tor lu �u -
nun ar t�k ta rih sel ola rak
so nu nun gel di �i ni an la -
m�� t�.  Pa gan inanç la r�
b� ra ka rak ye ni di ni (H� -
ris ti yan l� ��) ka bul et mi�
ve H� r�s ti yan l� ��n res mi
din ola rak ka bul edil di �i
ilk kent ola rak Byzan ti on’u
seç mi� ti. Ama c� Ro ma’da b� -
ra k�p gel di �i muh te �em mer mer
�eh re ben zer bir kent kur mak t�. Bu -
nun için ol duk ça ça ba la yan Kons tan tin
Byzan ti on’un Ne o Ro ma ol ma s� için epey u� -
ra� m�� t�. Kons tan tin’in öl me sin den çok son ra
ise kent za man la “Kons tan ti nin �eh ri” an la m� -
na ge le cek olan Kons tan ti na po lis is mi ni al d�.

Fa kat bu ra da as�l ko nu muz Kons tan ti na po -
lis de �il onun ön cü lü olan kla sik bir kent dev -
le ti olan Byzan ti on. An tik dö nem ya zar la r�n -
dan Eu se bi os, Byzan ti on’un MÖ 600 y�l la r�n -
da ku rul du �u nu ak ta r�r. Ya n� gü nü -
müz den yak la ��k ola rak 2600
y�l ön ce. Byzan ti on’un bu -
lun du �u yer de ilk is kâ n�n
ne za man ba� la m�� ol -
du �u de �il dir. Fa kat
ken tin mi to lo jik ola rak
ku ru lu mu ko lo ni dö -
ne mi ile ili� ki li dir. 

An tik Ça�’da
Byzan ti on, gü nü müz �s -
tan bul’un da bu gün kü
Top ka p� Sa ra y� ve Aya sof -
ya’n�n kap la d� �� alan üze rin de
ku rul mu� ol ma l�y d�. Sa ray bur nu
ve çev re si Byzan ti on’un bo �az la r� da kon -
trol ede bi le cek bir yer de ku rul du �u nu gös te ri -
yor. Bu ko lo ni ken ti He le nis tik Dö nem’de bü -
yü mü�, Ro ma �m pa ra tor luk Dö ne mi’nde ise
ilk ön ce bü yük bir y� k�m ya �a sa da �m pa ra to -

run gön lü nü ka za na rak Emi nö nü ve Fa tih
�l çe le ri nin bu lun du �u ala na ka dar

ya y�l m�� t�. 
Mi to lo ji ye gö re Byzan ti -

on’u Or ta Yu na nis tan’da ki
Me ga ra ken tin den ge len
ko lo nist ler kur mu� lar d�.
An cak ya p� lan ara� t�r ma -
lar bu nun sa de ce ef sa ne -
den iba ret ol ma d� �� n�, ger -
çek lik bo yu tu nun ol du �u -

nu gös ter mi� tir. Fa kat ola s� -
l�k la Me ga ra l� la ra ba� ka yer -

ler den, özel lik le Kalk he don
(Ka d� köy) ve Mi le tos’tan ge len ko -

lo nist ler de ka t�l d� �� ak ta r� l�r. Çün kü
Khal ke don lu lar Byzan ti on’un ku ru lu �un dan
da ha ön ce gel mi� ve son ra ki ko lo nist le re yol
gös te ri ci ol mu� ol ma l�y d� lar. 

Ef sa ne nin de va m�n da Me ga ra l� ko lo nist le -
rin ba ��n da ku ru cu ola rak Byzas isim li bir kah -
ra man var d�. Byzan ti on is mi ku ru cu
Byzans’dan gel di �i an la ��l mak ta d�r. Ar gos

Kra l� Inak hos’un k� z� olan Io, ay n�
za man da Ar gos ken tin de ki He -

ra ta p� na �� n�n da ra hi be si dir.
Bir gün tan r� lar tan r� s� Ze -

us, Io’yu gö rüp a��k olur.
Ze us’un ka r� s� He ra, ko -
ca s� n�n ba� ka s� na â��k
ol du �u nu ö� re nin ce
k�s ka n�r ve Io’yu Ze -
us’tan ay�r ma n�n yol la -

r� n� arar. Ze us, Io’yu He -
ra’n�n ga za b�n dan ko ru -

mak için onu inek bi çi mi ne
so kar. Fa kat He ra, ine �in ken -

di si ne ve ril me si ni is ter ve Io’yu
ala rak bin göz lü dev Ar gos’u ba �� na nö bet çi

ola rak di ker. Ze us, tan r� Her mes’i gön de re rek
de vi uyu tup öl dür tür. �nek k� l� ��n da ki Io, dev -
den kur tul mu� tur ama He ra bu kez ona bir at si -
ne �i ni mu sal lat eder. Si nek �s�r d�k ça Io’nun ca -

n� ya nar; Trak ya’dan �s tan bul Bo �a z�’na ge lir;
Bo �a z� ge çe rek Ana do lu ya ka s�n da k� y� ya ç� -
kar. Bu öy kü den do la y� �s tan bul Bo �a z�’n�n
ad� “�nek Ge çi di” an la m� na ge len “Bos po ros”

ad� n� al�r. Io, An tik Ça�’da “Al t�n
Boy nuz” (Khryso ke ras) ola rak

an� lan Ha liç’i geç tik ten son ra
bir k�z ço cuk dün ya ya ge ti -

rir; ad� n� Ke ro es sa ko yar.
(Bu ra s� n�n bu gün kü Ka -
��t ha ne s�rt la r� n�n ol du �u
bi lin mek te dir) Ke ro es -
sa’n�n De niz Tan r� s� Po -
se idon’dan Byzas ad l� bir

ço cu �u olur. Byzas bü yü -
yün ce an ne si nin ken di si ni

dün ya ya ge tir di �i yer de bir
kent ku rar. Byzans is mi kö ken

ola rak Trak di li ne ya k� n�r. Her ne ka -
dar Byzan ti on’un ku ru lu �un da Me ga ra l� la r�n
var l� �� an tik kay nak la ra gö re be lir le nir se de ko -
lo nist ler gel me den ön ce bu ra lar da  Trak la r�n
köy �ek lin de kü çük alan lar da ya �a d� �� bi lin -
mek te dir. Byzan ti on, ola s� l�k la ba ��n dan iti ba -

ren kar �� k� y� da ki Khal ke don ile ya k�n ili� ki le -
ri ol mu� tu. Fa kat ta rih sel ola rak Khal ke don her
za man Byzan ti on’un göl ge sin de kal d�. Her iki
ken tin ilk dö nem sik ke le rin de ön yüz tip le ri ay -
n� d�r; her iki si de ön yüz ti pi ola rak ine �i seç -
mi� tir. �nek, Byzan ti on sik ke le rin de yu nus üze -
rin de, Kalk he don sik le rin de ise
bu� day ba �a �� üze rin de tas vir
edil mi� ti. MÖ 2 yüz y�l da bu dost -
luk öy le si ne iler le mi� ti ki bu kez
kent ler ken di ad la r� n� sik ke üze ri -
ne yan ya na koy mu� lar d�. Byzan -
ti on’da olan ta p� nak lar ola s� l�k la
Me ga ra l� ko lo ni ler ta ra f�n dan ge -
ti ri len kült le rin ve tan r� la r�n ta p� -
nak la r�y d�. Apol lon ve Ar te mis
Byzan ti on lu la r�n en faz la önem -
se di �i tan r� ve tan r� çay d�. Bu iki
tan r� bir lik te ta p�m gör mek le bir -
lik te, Ar te mis tek ba �� na da ta p�m
gör mek tey di. Byzan ti on’da ta p� nak la r� n�n bu -
lun du �u bi li nen Ze us, Ap hro di te, At he na, Di -
ony sos, Tykhe ve Se ra pis de bi lin mek tey di. Bu
ka dar çok ta p� nak ala n�n dan ve ta p� nak tan gü -
nü mü zey se ne re dey se he men he men hiç bir ka -
l�n t� kal ma ma s� ol duk ça il ginç ol ma l� d�r. 

Ku rul du �u dö nem den iti ba ren ara l�k s�z
ola rak ya �a ma sah ne olan Byzan ti on, er ken dö -
nem le re ait ya p� la r� za man la yok ol mu� ol sa da
geç dö ne me ya p� la r� k�s men ayak ta d�r. Ro ma
�m pa ra tor luk Dö ne mi ya p� la r� ise top rak al t�n -
da d�r ve is kâ na ma ruz kal d�k la r�n dan bu ra lar da
ka z� yap mak he men he men im kân s�z d�r. Son
y�l lar da Üs kü dar ve Ye ni ka p�’da ki Mar ma ray
kur tar ma ka z� la r� ne de niy le Bi zans Dö ne mi
ön ce si �s tan bul’una ait ka l�n t� lar ve bu lun tu lar
or ta ya ç� ka r�l m�� t�r. An tik Ça� �s tan bu lu’na
ili� kin to po� raf ya ve ka l�n t� la r� an la mak için
an tik kay nak lar (özel lik le Or ta ça� kay nak la r�)
önem li dir. Byzan ti on’un ilk çe kir de �i ni olu� tu -
ran yer bu gün kü Top ka p� Sa ra y� ve Aya sof -
ya’n�n bu lun du �u alan d�r. Top ka p� Sa ra y�’n�n
bu lun du �u yer ken tin ak ro po li si dir. Byzan ti on -
lu Di ony si os, Hesy khi os ve Cas si us Di o kent -
te ki gymna si on lar dan, sar n�ç lar dan ve li man -
lar dan söz et mek te dir. Li man lar zin cir le ka pa -
t�l m�� t� ve dal ga k� ran mev cut tu. Ad� bi li nen ler
Prosp ho ri on ve Ne ori on li man la r� d�r. MS 4.
yüz y�l da ya ni Geç Ro ma �m pa ra tor lu �u dö ne -
min de bi ri Ka d�r ga öte ki Ye ni ka p�’da ol mak
üze re iki ye ni li man in �a edil mi� ti. Kse nop hon
ve Zo si mos dört sü tun lu bir ga le riy le çev ri li
ago ra dan söz et mek te dir ler. Ma la las, bu ago ra -
n�n için de Gü ne� Tan r� s� He li os’un hey ke li nin
bu lun du �u nu söy le mek te dir. Yi ne Kse nop hon,
Thra ki on ola rak ad lan d� r� lan bü yük bir mey -
dan dan bah se der.Byzan ti on ola s� l�k la en er ken
dö nem ler den be ri sur la çev ril mi� ti; an cak bu
sur lar dan da gü nü mü ze hiç bir iz kal ma m�� t�r.
Gü nü mü ze ka lan sur lar Bi zans dö ne mi sur la r� -
d�r ama bun la r�n in �a s� n�n Ro ma �m pa ra tor luk
Dö ne mi’nde ta mam lan m�� ol ma s� ve da ha
ona r� l�p ye ni den kul la n�l m�� ol ma la r� da müm -
kün dür. Cas si us Di o, Byzan ti on lu la r�n sur la r� -
n�n çok güç lü ol du �u nu, si per lik le rin iri ka re
ta� blok lar dan in �a edi le rek tunç lev ha lar la bir -
bi ri ne tut tu rul du �u nu, üs tü ka pa l� bir se yir dim
yo lu nun bu lun du �u nu ve dü zen siz ara l�k lar la
yer le� ti ril mi� çok sa y� da ku le si ol du �u nu yaz -
mak ta d�r. Di o, sur la r�n ka ra ka ra ta ra f�n da ki le -
rin yük sek, de niz ta ra f�n da ki le rin ise Bo �az’�n
he men di bin de ka ya la r�n üs tü ne in �a edil mi�
ol duk la r�n dan al çak ol du �u na dik ka ti çek mek -
te dir. Yi ne Di o, bu sur la r�n üze ri ne ko nu� lan d� -
r�l m�� sa vun ma si lah la r�n dan söz et mek te dir ki
bu ger çek ten çok il ginç ve önem li bir ko nu dur.
Yak la �an dü� ma na ba z� ma ki ne ler le iri ta� lar

ve m�z rak lar f�r la t� yor lar d�. 
�m pa ra tor Bü yük Kons tan tin Byzan ti on’u

Ro ma’n�n ye ni ba� ken ti ola rak seç tik ten son ra
bu ra da imar fa ali yet le rin de bu lun mu�, ken ti
an�t lar la do nat m�� t�r. Ken tin ad� (Byzan ti on)
bir sü re ko run ma s� na kar ��n, son ra dan im pa ra -

to run ad�n dan do la y� Cons tan ti no po lis ola rak
de �i� ti ril mi� tir. Cons tan ti nus, bu gün kü Çem -
ber li ta�’ta yap t�r d� �� ve ken di ad� n� ta �� yan Fo -
rum’da, üze rin de ken di hey ke li olan por fir den
bir an�t-sü tun dik tir mi� ti. Da ha Bi zans Dö ne -
min de tah rip olan an�t-sü tun, çok son ra la r� et -

ra f� de mir çem ber ler le sa� lam la� t� r� la rak gü nü -
mü ze ka dar yal n�z ca sü tun ola rak ula �a bil mi� -
tir. Kons tan tin, bu gün kü Sul ta nah met Mey da -
n� ile Mar ma ra De ni zi k� y� s� ara s�n da ka lan
alan da Bü yük Sa ray’�n (Pa la ti um Mag num) in -
�a s� n� ba� lat m��; hi pod ro mun in �a s� n� da ta -

mam lat t�r m�� t�r. Hi pod rom da yer alan an�t lar
ara s�n da, He len le ri MÖ 479’da Pers le re kar ��
ka zan d�k la r� Pla ta ia za fe rin den son ra Delp ho -
i’da ki Apol lon Ta p� na ��’na ar ma �an et tik le ri
bir bi ri ne sa r�l m�� üç y� lan ba �� üze rin de du ran
ka zan da var d�r. Bu an�t-ka zan dan gü nü mü ze

yal n�z ca ka ide si kal m�� olup
“bur ma l� sü tun” ola rak da bi -
lin mek te dir. Son ola rak ba l�k -
ç� l�k An tik Ça�’da ki en önem -
li do �al ge lir kay nak la r�n dan
bi ri dir. Byzan ti on ken ti de ba -
l�k lar dan sa� la d� �� ge lir le re -
fah dü ze yi ni ar t�r m�� t�. Her y�l
Bo �az’dan ge çe rek Ka ra de -
niz’den Ege’ye göç eden pa la -
mut lar âde ta Byzan ti on’un
sem bo lü ol mu� tu. Özel lik le
“Al t�n Boy nuz” ola rak ün ya -
pan Ha liç pa la mut kay n� yor -

du. MS 1. yüz y�l ya za r� Ya� l� Pli ni us Ha liç’e
“Al t�n Boy nuz” den me si nin ne de ni nin bu kör -
fez de kay na yan ba l�k lar dan do la y� ol du �u nu
söy le mek te dir. An tik Ça ��n içi mey ve do lu be -
re ket boy nu zu (cor nu co pi ae) Byzan ti on’da içi
pa la mut do lu be re ket boy nu zu na dö nü� mü� tü.

Al t�n ile an la t�l mak is te nen, pa la mut ba l�k la r�n -
dan ba� ka bir �ey de �il di. Ba l�k ç� l� ��n Byzan ti -
on için çok önem li ol du �u nu bu kent te ba s�l m��
sik ke le rin üze rin de yer alan ba l�k lar dan ve ba -
l�k ç� l�k la il gi li araç ge reç tas vir le rin den an l� yo -
ruz.
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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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● Röportaj: Semra ÇELEB�

Ka d� köy’ün ye ni ba� sav c� s� Ek rem Ay d� -
ner, yak la ��k bir haf ta ön ce Ka d� köy Ad -
li ye si’nde ki gö re vi ne ba� la d�. Uzun y�l -

lar Ana do lu’nun bir çok il ve il çe sin de sav c� ve
ba� sav c� ola rak ça l� �an Ay d� ner’i en çok mut lu
eden gö rev ye ri Es ki �e hir ol mu�. Ora n�n, sos yal
ve kül tü rel ya p� s� n� Ka d� köy’e ben ze ten ba� sav -
c�, bu ne den le Ka d� köy’e atan d� �� için �ans l� ol -
du �u nu be lir ti yor. 

Af yon dep re min de en kaz al t�n da zor za -
man lar ge çi ren, sa nat sal ak ti vi te le ri ka ç�r ma yan
hat ta sa nat mü zi �i ko ro la r�n da ic ra c� ola rak yer
alan, dü �ün ce öz gür lü �ü nün öne mi ne vur gu ya -
pan Ka d� köy’ün ye ni ba� sav c� s� Ek rem Ay d� -
ner’i ya k�n dan ta n� mak is ti yor sa n�z bu yu run
söy le �i mi ze.

■ Ka d� köy lü ler ye ni ba� sav c� y� ta n� mak is -
ti yor. Bi ze bi raz ken di niz den bah se der mi si -
niz?

1959 y� l�n da De niz li’nin Çal il çe si nin Or ta -
köy ka sa ba s�n da dün ya ya gel dim. �l kö� re ni mi -
mi Or ta köy’de yap t�m. Or ta okul ve li se yi Is par -
ta Gö nen Ö� ret men Oku lu’nda oku dum. Ö� ret -
men Oku lu’nu bi ti rin ce de �s tan bul Üni ver si te si
Hu kuk Fa kül te si’ni ka zan d�m ve �s tan bul’a gel -
dim. 1977–1981 y�l la r� ara s�n da Hu kuk Fa kül -
te si’ndey dim. Sta j� m� De niz li Ad li ye si’nde ta -
mam la d�k tan son ra sav c� ola rak Di yar ba k�r’a
ku ra çek tim. Ya ni ilk gö rev ye rim Di yar ba k�r. 

■ Han gi dö nem Di yar ba k�r’da gö rev yap -
t� n�z?

1985’ten 1988’in or ta s� na ka dar Di yar ba -
k�r’da sav c� yar d�m c� s� ola rak gö rev yap t�m.
Ora dan Mar din De rik’e ta yin ol dum. Son ra s� ra -
s�y la Kay se ri To mar za, Af yon Di nar’da sav c�
ola rak ça l�� t�m. De di �im gi bi ben De niz li li yim.
Çok uzun y�l lar son ra mem le ke ti me ya k�n bir
yer de, Di nar’da gö rev yap ma n�n se vin ci ni ya -
�ar ken ora da 1995 y� l�n da dep rem ol du. Dep -
rem de en kaz da kal d�k. S� k�n t� s� n� çok uzun sü re
ya �a d�k. Al lah kim se nin ba �� na ver me sin. 

Af yon’da ki bu zor gün le rin ar d�n dan Ada -
na’da gö rev len di ril dim. Ada na’da gö rev liy ken
ba� sav c� l� �a atan d�m. �lk ba� sav c� l�k gö re vi ni
Ma ni sa Ak hi sar’da yap t�m. Da ha son ra da Ad� -
ya man Ba� sav c� l� ��, Es ki �e hir Ba� sav c� l� �� ve
ora dan da yaz ka rar na me siy le Ka d� köy Ba� sav -
c� l� ��’na atan m�� bu lu nu yo rum. 

�ki k� z�m var. Bi ri Or ta do �u Tek nik Üni -
ver si te si Ulus la ra ra s� �li� ki ler bö lü mü nü bi tir di.

Di �er k� z�m da yi ne OD TÜ’de �� let me oku yor.
E�im emek li ö� ret men. He nüz evi mi bu ra ya ta -
�� ya ma d�m, ha la Es ki �e hir’de ama en k� sa sü re -
de Ata �e hir’de ki loj ma n� m� za ta �� na ca ��z.

■ Es ki �e hir ve Ka d� köy, sos yal ya p� la r� ba -
k� m�n dan bir bi ri ne ben ze yen yer ler. Sa n� r�m
Ka d� köy’e al�� mak zor ol ma ya cak si zin için…

Evet, sa n� yo rum öy le ola cak. Sor ma say d� -
n�z da söy le ye cek tim za ten; Es ki �e hir’i ben her
yö nüy le çok sev dim. Es ki �e hir, ba z� kri ter ler le
ya p� lan de �er len dir me ler de Tür ki ye’nin ya �a -
na bi lir ikin ci ken ti se çil mi� ti. Ger çek ten Es ki �e -
hir, sos yal ya �a m�, e�i ti mi, sa� l�k hiz met le ri,
gü ven li �i, son y�l lar da ki tu ris tik ge li �i mi ni de
sa yar sak her aç� dan ül ke nin ya �a na bi lir kent le -
rin den. Kül tür ve sa nat ken ti s� fa t� n� hak eden
bir kent. �l de 2 ta ne sen fo ni or kes tra s� var, haf -
ta da 2 ay r� sen fo nik kon ser iz le me im kâ n� na sa -
hip si niz, hem de bu kon ser si ze en faz la 15 dk.
me sa fe de. Kent te 5 ta ne �e hir ti yat ro su var.
Söy le �i ler, ser gi ler çok faz la. Ken tin bir de ta ri -
hi do ku su nu ko ru yan bir an la y� �� var. Tüm bu
ne den ler le Es ki �e hir’den ay r� l�r ken zor lan d�m
aç�k ça s�. 

Es ki �e hir’den ay r� la ca ��m için üzül mü� tüm
ama de di �i niz gi bi Ka d� köy, Es ki �e hir’e çok
ben zer bir ya p� ya sa hip. Bu ra ya ata n�n ca, bü tün
ar ka da� la r�m gö nül den kut la ya rak çok fark l� bir
�s tan bul’a git ti �i mi söy le di ler. Ge lin ce gör düm
ki ger çek ten Ka d� köy fark l�. Bu ra ya gel di �im -
den be ri, Ka d� köy’de ya �a yan la r�n a� z�n dan bi -
le “Ka d� köy’de ya �a mak, Ka d� köy’ü ya �a mak
bir ay r� ca l�k t�r” sö zü nü du yu yo rum. Bu ay r� ca -
l� �� 2-3 gün dür ben de ta d� yo rum ama sa n� r�m
ya �a d�k ça da ha çok far k� na va ra ca ��m. Es ki �e -
hir’den son ra be ni te sel li ede bi le cek tek yer Ka -
d� köy ola bi lir di, o aç� dan çok �ans l� y�m. 

■ Ka d� köy Ad li ye si, �s tan bul’un ve hat ta
Tür ki ye’nin en yo �un ad li ye le rin den bi ri. Siz
ba� sav c� l�k dö ne mi niz de ne ler yap ma y� dü �ü -
nü yor su nuz?

Yi ne Es ki �e hir’le kar �� la� t� ra ca ��m. Es ki �e -
hir Ad li ye si’nde i� yo �un lu �u çok faz la de �il
ne re dey se Av ru pa stan dart la r�n da di ye bi le ce �i -
miz sa y� da so ru� tur ma yü rü tü lü yor. Do la y� s�y la
ada let hiz met le ri de h�z l� ve et kin bir �e kil de ye -
ri ne ge ti ri le bi lir du rum da. 

Ka d� köy Ad li ye si’nde i� yo �un lu �u çok

faz la an cak bu yo �un lu �un al t�n dan kal ka bi le -
cek çok iyi bir ida ri kad ro su var. Ama fi zik sel
�art lar ye ter siz. Ada let Ba kan l� �� da bu nun far -
k�n da ol du �u için ye ni bü yük bir ad li ye sa ra y�
aç ma gi ri �i min de bu lun du bi li yor su nuz. 

Ana do lu ya ka s�n da ki 6 ad li yey le bir lik te,

bir kaç ay için de Kar tal’da bu lu -
nan bu bi na ya ta �� na ca ��z. Fi -
zik sel �art lar dü ze lin ce hâ kim,
sav c� ve mah ke me sa y� s� da ar -
ta cak. �u an da ki s� k�n t� l� i� yo -
�un lu �u nun da ha azal d� �� n�,
yar g� n�n da ha et kin, h�z l� ve da -
ha adil bir i� le yi �e ka vu� tu �u nu
gö re ce �iz.

■ Ka d� köy Mey da n�, �s tan -
bul’un üç mi ting ala n�n dan bi -
ri ola rak kul la n� l� yor. Ka d� köy
ay n� za man da �s tik lal Cad de -
si’nden son ra top lum sal gös te -
ri le rin, ba s�n aç�k la ma la r� n�n
da me kâ n� ola rak çok ça ter cih
edi li yor. Bu ko nu da ne ler dü -
�ü nü yor su nuz, ba� sav c� l�k ola -
rak tu tu mu nuz na s�l?

Bu ra da ki ya p� y� tam bi le mi -
yo rum he nüz. Ama Es ki �e -
hir’de, genç le rin yo �un ola rak
bu lun du �u, Por suk ke na r�n da,
tra fi �e ka pa l� bir alan da, her ke -
sin söy le ye cek le ri ni ra hat ça ifa -
de ede bi le cek le ri bir yer olu� tur -
duk. Her kes is te di �i ni söy le sin,
söy le dik le ri için de suç un su ru
var sa, bu nun la il gi li i� le mi son -
ra s�n da ya pa r�z di ye dü �ün dük.
Gös te ri s� ra s�n da her han gi bir
mü da ha le de bu lun ma d�k. �n gil -
te re’de ki Hyde Park gi biy di.
Bu nun çok ya rar l� ol du �u nu

gör dük. Hat ta ey lem ler son ra s� so ru� tur ma aça -
cak du rum lar da ol ma d�. De di �im gi bi Ka d� -
köy’de ki ya p� y� bil mi yo rum he nüz ama dü �ün -
ce öz gür lü �ü nün ge ni� bir �e kil de ifa de edi le bil -
me sin den ya na y�m.

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 ‹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
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Adli Tıp Kurumu Ba�kanı Doç. Dr. Haluk �nce, Anadolu
yakasına da grup ba�kanlı�ı kuracaklarını açıkladı.
Adli Tıp Kurumu’na ili�kin yenilikleri anlatan Doç.

Dr. �nce, Bahçelievler’deki kurumu grup
ba�kanlı�ı haline getireceklerini belirterek,

“�stanbul’un iki yakasında da grup ba�kanlı�ı
olacak” dedi. �nce, Adli Tıp Kurumu’nun bir

kısmının ta�ınaca�ı yönündeki iddiaların asılsız
oldu�unu da ifade ederek, “Ta�ınacak diye bir �ey

söz konusu de�il. Kadıköy’de yeri bulduk,
Bakanlı�ımıza sunduk. Büyük bir

kampus yapmayı planlıyoruz” diye konu�tu. �stanbul
Anadolu Cumhuriyet Ba�savcısı Kemal Canbaz da,

Anadolu yakasında bir Adli Tıp Kurumu grup
ba�kanlı�ına ihtiyaç oldu�una dikkat çekerek
“�üpheli ölümlerin otopsisini Avrupa yakasındaki
Adli Tıp Kurumu’na göndermek zorunda
kalıyoruz. Bu çok uzun bir zaman alıyor. Ölenlerin
yakınları ve ailesi ma�dur oluyor. Soru�turma

süresi de uzuyor. Bu nedenle Anadolu yakasına da
bir grup ba�kanlı�ı kurulması kararı alındı. En kısa

zamanda çalı�malar ba�layacak” dedi.

Defne Joy’un e�i, takipsizlik karar�na itiraz etti:

“Evdeki ikinci erkek bulunsun”
ÜNLÜ sunucu Defne Joy Foster’in,
ölümüyle ilgili Kad�köy Cumhuriyet

Savc�s� Davut Da�’�n 5 ay süren
soru�turmay� takipsizlikle

sonuçland�rmas�na, Foster'�n e�i �lker
Yas�n Solmaz  itiraz etti. Solmaz'�n

avukat�  Ay�egül Mermer taraf�ndan
Kad�köy Cumhuriyet Savc�l���’na
verilen dilekçede, Foster’in

04.30’da rahats�zlanmas�na
ra�men ev sahibi Kerem

Altan’�n 06.30’da hastaneye
ba�vurdu�u, arada geçen
2 saatin ise ölüme neden

oldu�u dile getirildi.
Üsküdar A��r Ceza

Mahkemesi’ne
gönderilmek üzere

verilen dilekçede, Altan’�n
evde kendi veya

beraberlerinde olabilecek
ki�iler aleyhine bulunan
deliller ile emareleri yok

etme gayreti içerisine girdi�i
savunuldu. Dilekçede “Hasta

ki�ilere yap�lacak erken
müdahalenin önemli oldu�u,

erken müdahale sonucu kurtulduklar�
t�bben bilinmektedir. Maktulenin

sa�l���na kavu�mas� için yard�m edecek
ki�i sadece �üphelidir. Hasta olan

maktuleye en son içki  veren ki�i de
�üphelidir. Vahim derecedeki tehlikeyi
önleyebilecek tek ki�i �üphelidir. Neticeyi
önleme yükümlülü�ü kendisindedir.
�üpheli maktuleyi k�sa süre içerisinde
tedavi maksad�yla bir sa�l�k kurumuna
götürülmesi yönünde eylem ve

davran��ta bulunmayarak ihmalkâr
davranm��t�r. Bu da ölüme

sebebiyet vermi�tir” denildi.
Dilekçede, evde biri kad�n iki

ki�iye ait DNA örneklerinin
bulundu�u ancak bu
ki�ilerin kimliklerinin tespit
edilmedi�ine dikkat
çekilerek, '' Bu ki�ilerin
belirlenmesi ve ba�kaca
delillerin toplanmas�
amac�yla taraf�m�zdan
01.07.2011 tarihinde
verilen dilekçemiz
do�rultusunda bir i�lem

yap�lmam��t�r. Sadece rapor
do�rultusunda Halit Kerem

Altan dinlenmi� ancak
kendisine rapor do�rultusunda,

olay�n meydana ç�kmas� için
gerekli sorular sorulmam��t�r.

Maktulenin külotunda tespit edilen meni
lekeleri konusunda �üpheliye soru dahi
yöneltilmemi�tir” ifadeleri kullan�ld�.

Yeni Ba�savc�

Ekrem Ayd�ner: 

Fo to� raf lar:
Si nem TE ZER

■ Konu�malarınızdan, sanata meraklı bir
ba�savcı oldu�unuzu anlıyoruz. Kültür

sanat kenti Kadıköy’de neler yapacaksınız?
Kad�köy’ün bu yap�s� beni çok mutlu etti.

Ziyarete gelen bir arkada��m, bütün
etkinliklerin yürütüldü�ü merkezlerden bir
bölümünü gösterdi bana. Gerçekten çok

heyecanland�m. Sanata ilgim bir hayli fazla.
Buradaki sanat faaliyetlerini keyifle izlemeyi
dü�ünüyorum. Ke�ke vaktimiz olsa da bu
faaliyetlerin içinde yer alabilsek! Geçmi�te
zaman zaman yer ald���m etkinlikler oldu.

Amatör sanat müzi�i korolar�nda icrac� olarak
yer ald�m. Burada da f�rsat olursa, sanat

faaliyetlerine kat�lmak isterim.
■ Adliye personeliyle bu tarz etkinlikler

yapmayı dü�ünüyor musunuz?
Elbette ki çok isterim. Henüz çok yeni

oldu�um için bir �ey söyleyemiyorum ama
benden önceki say�n ba�savc�m�z�n da sanata

büyük önem verdi�ini, adliyede faaliyetler
yürüttü�ünü, birimler olu�turdu�unu hatta
korolar kurdu�unu duydum. E�er bu geçi�

dönemi bize izin verirse onlar� daha da
geli�tirmeyi arzu ederim.

Kad�köy’e Adli T�p kurulacak

�stanbul Anadolu Ba�savcılı�ı’na atanan Kemal
Canbaz, 8 yıl görev yaptı�ı Kadıköy Ba�savcılı�ı

makamını Ekrem Aydıner’e bıraktı.

2011 yaz kararnamesiyle Eski�ehir Ba�savcılı�ı’ndan Kadıköy Cumhuriyet Ba�savcılı�ı görevine
atanan Ekrem Aydıner, çok sevdi�i Eski�ehir’den ayrılırken biraz zorlansa da “Eski�ehir’den

sonra beni teselli edebilecek tek yer Kadıköy olabilirdi, o açıdan çok �anslıyım” diyor.

“Kad�köy beni teselli etti”“Kad�köy beni teselli etti”“Kad�köy beni teselli etti”“Kad�köy beni teselli etti”“Kad�köy beni teselli etti”“Kad�köy beni teselli etti”

SA NAT LA �Ç� ÇE
B�R BA� SAV CI
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“HAYALE YI�ILAN �EYLER”...
KO�UYOLU Mahalle Evi’nde

geçti�imiz aylarda yap�lan Yarat�c�
Yazarl�k Atölyesi kat�l�mc�lar�,

öykülerini “Hayale Y���lan �eyler” ad�
alt�nda kitap haline getirdiler. 

12 kat�l�mc�n�n yazd��� 12 öykünün yer
ald��� kitap, 11 Haziran Cumartesi

günü Ko�uyolu Mahalle Evi’ndeki bir
bulu�ma ile tan�t�ld�. Kimi emekli kimi

ö�retmen kimi de ev kad�n� olan
kat�l�mc�lar, izleyicilerine yazd�klar�
öykülerden bir bölüm okurken çok

heyecanl�yd�lar. Bulu�ma güzel
haz�rlanm�� ikramlarla devam ederken

atölye kat�l�mc�lar� kitaplar�n�
imzalad�lar. Atölye kolayla�t�r�c�s�

Nükhet Eren’in etraf�n� saran hevesli
di�er ki�iler, gelecek y�l Yarat�c�

Yazarl�k Atölye’sine kat�lmak
istediklerini söylediler. Nükhet Eren,

kitaba yazd��� Sunu bölümünde,
“Atölye çal��mas�na, yazma eyleminin

ya�amlar�m�zdaki kar��l���n�
soru�turmakla ba�lad�k; Yazmak:

kendimizi ve ba�kalar�n� tan�y�p ileti�im
kurmada, kainat� anlamada, hayat�m�z�
de�i�tirmede büyük ve küçük harflere,

noktalara, virgüllere bürünüp
paragraflara dönü�erek ancak anlam
bulabilirdi. Yazmak: özgürlük alan�n�

tan�mlarken sözcüklerle meydan
okumakt�. �nsan� ç�ld�rmaktan kurtaran,

büyük bir yolculuk sonunda ula��lan
vaat edilmi� topraklar� avuçlar�m�za

almakt�. Bir yandan çocukluk
oyunlar�m�za devam edecektik

yazarken, öte yandan kurdu�umuz
dü�leri herkese gösterecektik hiç
çekinmeden.” diyor. Aysel Ho�git,

Ay�e Özsoy, Deniz Güler, Filiz Y�ld�z,
Gülseren Bekta�, Hüseyin Faz�l

Düzenci, I��k Demirta�, I��l Aygan,
Kadriye Demirel, Nuray Çatay, Sevim
Kozal ve Zeliha Özer’in öykülerinin yer

ald���, Ba�ka Yerler Yay�nlar�’ndan
ç�kan kitap, bu haftadan itibaren

internet ve kitapevleri yoluyla
sat��a ç�kt�.

HABER4 29 TEMMUZ - 4 A�USTOS 2011

�NG�L�Z foto�rafç� Eric Fisher, aralar�nda New
York, Londra, Paris ve �stanbul’un da bulundu�u

birçok metropolün sosyal medya haritas�n�
yay�mlad�. Haritaya göre, �stanbul’da Twitter’in en

yo�un kullan�ld��� ilçeler Kad�köy, Be�ikta� ve
Bak�rköy. Foto�raf payla��m sitesi olan Flickr’� en
fazla kulananlar�n ise Tarihi Yar�mada civar�ndan
oldu�u görülüyor. Yazm�� oldu�u bir program
sayesinde gönderilen tweet’leri ve payla��lan

foto�raflar�n gönderildi�i yerleri bir araya getiren
Eric Fisher’�n foto�raflar� ç�karmas� sadece 45

dakikas�n� alm��.

KADIKÖYLÜ
Twitter’� seviyor

�STANBUL’da kentin do�al, tarihsel, sosyal ve
ekonomik anlamda yeniden �ekillenmesine sebep
olan bir dizi karar�n uyguland��� bir dönemde, ''bu
uygulamalar�n tamamen tepeden inme bir �ekilde

ve sadece belirli çevrelere katma de�er
kazand�rmak için yap�ld���'' kayg� ta��yan �stanbul
S.O.S. harekete geçti. Bu konuya dikkat çekmek

amac�yla, Atlas Dergisi ve Atlas Ke�if Kulübü
i�birli�iyle geçen y�l�n Ekim ay�nda ''�stanbul’a

Sadakat Gezileri''ni ba�latt�. Bu gezilerin 5.sinde,
�stanbul’u �stanbul yapan semtler, yerle�im alanlar�,
�stanbul S.O.S. gönüllüsü profesyonel rehberler ve

bu alanlarda restorasyon çal��malar� yapm��
mimarlar e�li�inde gezilecek, semtlerin tarihi, mimari

ve sosyal özellikleri payla��lacak, buralarda
uygulanmak istenen projeler de�erlendirilecek.
�stanbul’a Sadakat gezginleri, 31 Temmuz 2011

Pazar, saat 11.00′den itibaren, Tarlaba��,
Süleymaniye, Zeyrek ve Fener-Balat semtlerini biraz

daha yak�ndan tan�ma f�rsat� bulacaklar.
Ücretsiz yap�lacak bu gezilere kat�l�m için görmek

istedi�iniz gezi güzergâh�n� belirterek
istanbulasadakat@gmail.com adresine bir e-

posta gönderilmesi yeterli.

�STANBUL’a
sadakat için...

Ka d� köy'de ki ca mii ve iba det ha ne le ri
dü zen li ola rak özel te miz lik ekip le -
riy le te miz le tip ba k� m� n� ya pan Ka -

d� köy Be le di ye si, yak la �an Ra ma zan ne de -
niy le ca mi ler de ki te miz lik ça l�� ma la r� n�
h�z lan d�r d�. Ka d� köy Be le di ye si’ne ba� l� 12
te miz lik per so ne li, ca mi ler de ki te miz lik ça -

l�� ma la r� n� özel ha l� sü pür me ve y� ka ma ma -
ki ne le riy le ger çek le� ti ri yor. Ce ma atin bu -
lun ma d� �� sa at ler de ca mi ye ge len ekip ler,
tüm iç me kan la r� va kum lu elek trik sü pür ge -
le riy le sü pü rüp, y� ka ma ya pa rak, hij ye nik
ha le ge ti ri yor lar. Ca mii �a d�r van ve tu va let -
ler ile cam la r� da si len ekip ler, ha l� la r� ye rin -

de ku ru ta rak hij yen ha le ge ti ri yor lar.  
Ka d� köy Be le di ye si �da ri �� ler

Mü dür Yar d�m c� s� Sab ri �l ze, Ka d� -
köy’de bu lu nan 85 ca mi ve iba det ha -
ne le rin te miz lik ça l�� ma la r� n�n dü -
zen li ola rak ya p�l d� �� n� an cak yak la -
�an Ra ma zan ne de niy le, ca mi ler de
ikin ci bir te miz li �in ya p�l d� �� n�
söyledi. Ra ma zan'�n bu y�l yaz ay� na
denk gel me si ne de niy le ar tan s� cak
ha va ile ca mi ler de hij yen stan dart la -
r� n� sa� la d�k la r� n� kay de den �l ze,
Ka d� köy’de ki tüm ca mii ve ku ran
kurs la r�n da te miz lik ça l�� ma la r� n�n
tem muz ay� so nun da ta mam la na ca -
�� n�, Ka d� köy lü le rin Ra ma zan ay�n -
da ca mi ler de sa� l�k l� ko �ul lar da iba -
det le ri ni ya pa cak la r� n� be lirt ti. 

Kadıköy’deki camilerde RAMAZAN TEMiZLiĞi

Kent içi top lu ta �� ma da önem li bir a��r -
l� �a sa hip olan özel halk oto büs le rin -
de 13 A�us tos 2011’den iti ba ren pa -

ra l� yol cu luk dö ne mi so na eri yor. 
�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si’nden ya -

p� lan ya z� l� aç�k la ma da, özel halk oto büs le -
ri ne, elek tro nik kart ve ya s� n�r l� kul la n�m l�
elek tro nik bi let le bi ni le ce �i kay de dil di. Özel
Halk Oto bü sü �� le ti ci le ri Es naf Oda s� ise ka -
ra ra tep ki gös ter di. Oda dan ya p� lan ya z� l�

aç�k la ma da, “Pe �in pa ra ile yol cu luk ola na -
�� n�n kal d� r�l ma s� so nu cu önem li bir
ge lir kay b� ya �a na cak t�r” de nil di. 

Aç�k la ma da, top lu ta �� ma c� l�k ta
bü yük yer kap la yan özel halk oto -
büs le ri nin ku rum sal ge li� me yo -
lun da ye ni bir ima ja ka vu� tu rul -
ma s�, ku rum sal ya p� s� n� za y�f la tan
un sur lar dan ar�n d� r�l ma s� için
bir di zi ça l�� ma yü -
rü tül me si ta lep edil -
di. 
■ 3 B�N B� LET Ç�
�� S�Z KA LA CAK

Elek tro nik bi let uy gu -
la ma s� na ge çil me siy le, özel halk oto -
büs le rin de bi let ke sen bin ler ce ki �i i� siz ka -
la cak. �s tan bul’da 2 bin 500 - 3 bin ci va r�n -

da halk oto bü sü ol du �u dü �ü nü lür se i� siz
ka la cak bi let çi sa y� s� n�n 3 bi ne

ya k�n ola ca �� dü �ü nü lü yor.
Bu du rum dan, bi let çi le rin
ai le le riy le bir lik te 15 bin
ci va r�n da ki �i ma� dur ola -
cak. 

■ ELEK TRO N�K B� -
LET 2 TL 500 KU RU�

13 A�us tos’tan iti ba ren
özel halk oto büs le rin de ge -
çer li ola cak Elek tro nik bi let
B�R GEÇ’in fi ya t� 2 TL 500
ku ru�. Oy sa �u an da oto büs te
öde nen üc ret 1 TL 650 ku ru�.

�im di va tan da� ara da ki 850 ku -
ru� luk far k�n ne ola ca �� n� me rak

edi yor. 

�r lan da l� �a ir ve ya zar Os car Wil de’�n ''Ho� -
nut suz luk bir in sa n�n, ya da bir ulu sun iler le -
me si için ilk ad�m d�r'' sö zü nün ar ka s�n da, ya -

za r�n ger çek ya �a m� n�n yat t� �� çok be lir gin.
Ya �am da so run dan yo la ç� k��, ön ce le ri he pi mi -

ze olum suz ge li yor. Oy sa dik kat li ce bak t� �� m�z da
tüm üre tim le rin, dö nü �üm le rin ve ge li� me le rin bu
ba� l�k la ilk ad� m� at t� �� n� gö rü yo ruz. Ba sit bir ör -
ne �i �öy le ve re bi li rim, 20 se ne ön ce sin de ço �u -
mu zun ya �a m�n da ol duk ça zor ge çen bir ça ma ��r
y� ka ma gü nü var d�. Bu so run öy le bir hal al m�� t�
ki, so nun da bu so ru nu çö ze cek bir ad�m at� l� ver -
di. Oto ma tik ma ki ne ler bi ri bi ri ar d� na üre til di.
�im di hiç bi ri miz için, 20 y�l ön ce si nin ça ma ��r
gün le ri yok…

So run dan yo la ç� k�� la üre ti len çö züm, bi zi ile -
ri ye ta �� yan ad� m� or ta ya böy le ko yu yor. Göz le
gö rü nür ge li� me le rin ya n�n da, sos yal ve de top -
lum sal dö nü �üm ler e� za man l� ge li �im gös te ri yor.

Ho� nut suz ol du �u ko nu için bir ara ya ge len in -
san lar, si vil ini si ya tif ler olu� tu ru yor. E�i tim de ho� -
nut suz luk bir ya p� ya, dün ya da ki çev re fak tör le rin de -
ki ho� ol ma yan tab lo bir ba� ka ya p� ya, ya �am �art la -
r�n da ki ho� nut suz luk biz le ri bir fark l� or ga ni zas yo na
gö tü rü yor. 

Pe ki, bu de �i �im ler top lum sal ama et ki yi
ba� la tan kim olu yor?

Ce va b�; bi rey de bu lu yo ruz..
Bi re yin var l� ��n dan ho� nut ol ma ma s� ve de ol -

du �u gi bi ka bul edil me ar zu su, dö nü �üm ve ge li �i mi

te tik li yor…
Bi re yin dö nü �ü mü çok de �er -

li bir ba� l�k. Bu ra da ad�m, bi re yin
ken di de �e ri ni ve var l� �� n� ol du �u
�ek liy le, ön ce lik le ken di si nin ka -
bul et me siy le at� l� yor. Ba z� la r� -
m�z da bir olay la, ba z� la r� m�z da
ken di sor gu la r� m�z la, ba z� la r� m�z -
da da top lum la bir ara day ken bu
ad�m at� l� yor.

A.B.D.’de bu de �i �im ve dö -
nü �üm için fa ali yet gös te ren bir
gi ri �im var. Gi ri �im bi rey le rin
ken di le ri ni ol duk la r� gi bi ka bul et -
me ve ka bul gör me ko nu sun da 1
gün lük bir ça l�� ma y� okul lar da uy -
gu lu yor. Gi ri �i min ad� na “Be The

Chan ge!” ya ni “De �i �i min ken di si ol!”, uy gu la ma -
n�n ya p�l d� �� gü ne de “The Chal len ge Day” (Mü ca -
de le Gü nü) ad� ve ril mi�. Ke li me ler ol duk ça aç�k ça
an la t� yor ol sa da, “The Chal len ge Day”i da ha ya k�n -
dan ta n� mak ta fay da var.

“Mü ca de le Gü nü” pro je si gö nül lü bu gu rup ta -
ra f�n dan ya p� l� yor. Okul la r� ve üni ver si te le ri, pro je -
yi okul la r�n da uy gu la mak için, da vet edi yor lar. Ya -
r�m gün ve 6 sa at sü ren, 7-12 ya� la r� ara s�n da mak -
si mum 100 ka t� l�m c� ö� ren ci den, bu nun d� ��n da tüm
ekip ve ö� ren ci le rin ba z� la r� n�n ai le le rin den olu �an
25 ki �i ile yü rü tü lü yor. Okul, fik ri be �en dik ten son -
ra, ev vel ki ça l�� ma lar da ki ç�k t� lar, vi de olar ve pro je
de tay la r� oku la su nu lu yor. Okul ona y�n aka bin de,
“Be The Chan ge!” in 2 y�l için plan lan m�� tab lo sun -
dan, bo� bir gün se çi yor ve o gün için okul ile i� bir -

li �i ya p� la rak dü zen ha z�r la n� yor. Okul dan ö� ren ci
ba� vu ru la r� da al�n ma ya ba� la n� yor.

4 ö� ren ci ye kar �� l�k en az 1 ai le prog ra ma da vet
edi li yor. On la ra da ön ce ki ça l�� ma lar da ki ç�k t� lar
gös te ri li yor. Ön sü reç ten ge çen ai le ler, ka t�l ma y� ka -
bul et tik le rin de Mü ca de le Gü nü’ne ça� r� l� yor.

Bir e� len ce ve ta n�� ma ak ti vi te si di ye ba� la yan
pro je, ka t� l�m c� la ra bir nok ta y� i�a ret edi yor. Bu
nok ta y� “Be The Chan ge” eki bi �öy le an la t� yor; her
ço cuk, de �er ve ril di �i, se vil di �i ve gü ven de ol du �u -
nu his set ti �i bir dün ya da ya �ar.

“Be The Chan ge” ile çe �it li lik, ger çek lik ve ken -
di ni ta ma m�y la ifa de ede bil me ye ti si ka t� l�m c� ya ta -
�� n� yor. Ça l�� ma as l�n da bir gü nün öte sin de bir ha re -
ket. O gün den son ra hiç bir �ey, ka t� l�m c� lar için es -
ki si gi bi ol mu yor. Bir çok okul da gö rü len kamp la� -
ma, de di ko du, söy len ti, olum suz yar g� la ma, a�a �� la -
ma, ta ciz, izo le et me, ka l�p la� t�r ma, mü sa ma ha s�z -
l�k, her tür ay r�m c� l�k ko nu la r� kar �� s� na “Be The
Chan ge” ye ni bir imaj ya ra t� yor. Di �er le ri nin so run -
la r� di ye de �il, bi re yi be nim ve son ra s�n da biz le rin
so run la r� de dir ti yor.

Bu far k�n da l� �� üç a�a ma ta n�m l� yor:
Fark et!
Seç!
Ad�m at!
Pro je bir po zi tif dö nü �üm ça l�� ma s�. Her ke sin

var ol du �u her ha li ne bir ka bul. Ken di mi ze ka bul
ver dik çe, kar �� m�z da ki ne de ka bul ve ri yo ruz. 

Mü ca de le Gü nü’nün ar d�n dan, bir far k�n da l�k
ya �a yan bi rey, ai le si ve ya ya k�n ar ka da �� na kar �� l�k -
s�z el uza t� yor, çev re siy le ya ba� lan t� ya ge çi yor ya
da on la r� fark et me ye ba� l� yor, sa r�l ma y� ve duy gu -
la r� n� ifa de et me yi se çi yor, top lum için bir hiz me te
da hil ol mak is ti yor, uz la �� lar ya ra t� yor ve ken di si ne
özen gös te ri yor. Mü ca de le Gü nü bu ha liy le, de �i �i -
mi bi rey den ba� la tan ve bü tü ne yol al d�r tan bir de -
ne yim. Te sa dü fen, �u an bu ya z� y� ça l�� ma n�n ya p�l -
d� �� ül ken den ya z� yo rum, yi ne göz lem le di �im o ki,
Ame ri kan Rü ya s� di ye an� lan ül ke de ki bu so run lar -
la, biz de ki so run lar bi re bir ay n�. 

Bu nu fark et ti �i miz an he pi mi zin de �i �i min par -
ça s� ol ma s� için bir yo lun me kân dan ve za man dan
ba ��m s�z var ol du �u nu gö re bi li yo ruz… 

Sa� l� cak la ka l�n...
Be The Chan ge - www.chal len ge day.org

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

The Challenge Day…

Kadıköy Belediyesi temizlik ekipleri
her yıl oldu�u gibi bu yıl da

Kadıköy’de bulunan 85 camii, 19
ibadethane ve kuran kurslarında

temizlik ve hijyen çalı�maları yapıyor. 

Ko�uyolu’ndaki Yazarl�k Atölyesi’den öykü kitab�na...

Otobüste artık para geçmeyecek
Özel Halk Otobüsü ��leticileri
Esnaf Odası, 13 A�ustos
2011’den itibaren �stanbul’daki
özel halk otobüslerinde paralı
yolculuk döneminin sona
erdirilece�ini bildirdi.
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�
s tan bul �l Özel �da re si, kent te ki ta ri hi
ya p� la r� res to re edi yor. Türk Ede bi ya -
t�’n�n önem li ya zar la r�n dan Hü se yin Rah -

mi Gür p� nar’�n Hey be li ada’da 1912-1944 y�l -
la r� ara s�n da ya �a d� �� ev, �s tan bul �l Özel �da -
re si ta ra f�n dan yenilenecek. Hey be li ada’da
de ni ze na z�r muh te �em bir te pe de yer alan ev,
Kül tür Ba kan l� �� ta ra f�n dan mü ze ye dö nü� tü -
rül mü� tü. Ev de ara la r�n da Hü se yin Rah mi
Gür p� nar'�n ken di yap t� �� el i� le ri nin de bu lun -
du �u e� ya lar ve ki tap lar ser gi le ni yor. Rö le ve
ça l�� ma s� ta mam la nan ya p� n�n mi ma ri ve ya -
p� sal ola rak önem li bir prob le mi ol ma ma s� na
ra� men, içe ri de te� hir edi len Hü se yin Rah mi
Gür p� nar’a ait ori ji nal e� ya ve ob je le rin, ya p� -
da ik lim len dir me �art la r� n�n sa� la na ma ma s�n -
dan do la y�, sa� l�k l� ko �ul lar da ser gi len me di �i
tes pit edil di.  Mü ze-eve ya p� lan çe �it li zi ya ret -
ler de, evin k�� ay la r�n da �s� t� la ma d� ��, do la y� -
s� ile eser le rin ru tu bet li or tam lar da ser gi len -
mek du ru mun da kal d� �� be lir til di. Ya p� n�n
mü ze ci lik kri ter le ri ni sa� la ya cak �e kil de,
özel lik le me ka nik te si sat �art la r� n�n ve kul la -
n� m� n�n sa� la na rak ye ni den i� lev len di ril me si
ge rek ti �i ifa de edil di. Hey be li ada’da 84 ada, 7
par sel’de, Di bek ta �� So kak üze rin de, Ada’n�n
yük sek bir nok ta s�n da yer alan ya p�; bod rum,
ze min, bir nor mal kat ve ça t� ka t�n dan olu �u -
yor. �s tan bul �l Özel �da re si ta ra f�n dan rö le ve
ça l�� ma s� yap t� r� lan ya p� n�n res to ras yon ça l�� -
ma la r� na 2011 y� l� içe ri sin de ba� lan ma s� bek -
le ni yor. 

■ ÇAM LI CA KIZ L�S E S� DE
YE N� LE NE CEK

�l Özel �da re si'nin ye ni le ye ce �i bir ba� ka
ta ri hi eser ise Çam l� ca’da
Ac� ba dem Cad de si üze rin -
de yer alan Ah met Ra tib Pa -
�a Kö� kü (Çam l� ca K�z Li -
se si) ola cak. 1892-1908 y�l -
la r� ara s�n da Hi caz Umu mi
Va li si ola rak gö rev yap m��
olan Mü �ir Ah met Ra tib Pa -
�a ta ra f�n dan Mi mar Ke ma -

led din Bey’e yaz l�k kö�k ola rak yap t� r� lan ta -
ri hin y�p ra tan y�l la r�n dan s�y r� l�p gel mi� bu
na di de eser, �im di ler de res to ras yon la bu lu �up
ya �am do lu gün le ri ne dön me yi bek li yor. 

Çok ge ni� bir ko nak ola rak in �a edi len ya -
p� Art No uve au özel lik ler ta �� yor. Maa rif Na -
z� r� �ük rü Bey’in gi ri �im le riy le 1913 y� l�n da
�nas Sul ta ni si ad�y la fa ali yet gös ter me ye ba� -
la yan Çam l� ca K�z Li se si, Tür ki ye’nin ve �s -
tan bul’un ilk ya t� l� k�z oku lu dur.  Bi rin ci Dün -
ya Sa va ��’yla bir lik te ka pa nan ve sa va ��n he -
men er te sin de ye ni den aç� lan okul Çam l� ca
K�z Li se si ad� n� al m�� t�r. 1923-1934 ara l� ��n -
da Çam l� ca Or ta oku lu ola rak hiz met ve ren
okul, 1939-1940 ö� re tim y� l�n da ya p� lan bir

dü zen le mey le Çam l� ca K�z Li se si’ne dö nü� -
tü rül mü� ve ya t� l� ola rak hiz met ver me yi sür -
dür mü�. Ac� ba dem’de ih ti �am l� gö rün tü süy le
ha la in san la r� bü yü le yen kö� kün ta ri hi de bir o
ka dar renk li. 54 oda l� kö� kün ilk sa hi bi Ah met
Ra t�p Pa �a ol mu�. Kö�k, II. Me� ru ti yet’ten
son ra Maa rif Ba kan l� �� ta ra f�n dan al�n m��.
Ac� ba dem Ya t� l� Nu mu ne K�z Li se si, k�z or ta
oku lu, Çam l� ca K�z Li se si ola rak fark l� dö -
nem ler de e�i tim yu va s� ola rak kul la n�l m��. �s -
tan bul �l Özel �da re si ta ra f�n dan pro je çi zim
ça l�� ma s� yap t� r� lan Ah met Ra tib Pa �a Kö� -
kü’nün res to ras yon ça l�� ma la r� na 2011 y� l�
içe ri sin de ba� lan ma s� bek le ni yor. 

■ MALTEPE KI�LASI DA SIRADA
II.Sul tan Mah mut dev rin de He kim ba ��

Mus ta fa Beh çet Efen di’nin öne ri si ile yap -
t� r� lan “Asa kir-i Man su re Has ta ne si”
ad�yla da an� lan Mal te pe K�� la s� da
yenilenecek binalar aras�nda. 1827 y� l�n da
as ke ri bir has ta ne ola rak yap t� r� lan Mal te -
pe K�� la s�, �s tan bul �l Özel �da re si ta ra f�n -
dan res to re et ti ri li yor. 

Bu lun du �u mev ki den do la y� Mal te pe
Has ta ne si de ni len bu bi na ci va r�n da bu lu -
nan Da vut pa �a ve Ra mi k�� la la r�n da ki has -
ta as ker le re hiz met ve ri yor du. Mal te pe K�� -
la s�’nda ye ni le me ça l�� ma la r� kap sa m�n da;
ya p� n�n d�� ve av lu cep he le rin de mev cut s� -
va kal d� r� la rak, ho ra san harç ile ka ba ve in -
ce s� va ya p�l d�. Yi ne ya p� cep he sin de öz -
gün ol ma yan tu� la ile ya p�l m�� olan ba ca -
lar kal d� r�l d�. Ça t� da yer alan ya p� sal for mu
bo zu la rak teh li ke arz eden be to nar me sa -
çak lar be lir li bir öl çü de k� sal t� la rak ge rek li

ona r�m lar ger çek le� ti ril -
di. Gü nü müz de Bay -
ram pa �a Çe vik Kuv vet
Bi na s� ola rak kul la n� lan
150 y�l l�k ta ri hi ya p� da
de vam eden res to ras yon
ça l�� ma la r� n�n Ara l�k
2011 ta ri hin de ta mam -
lan ma s� plan la n� yor.
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■ �ki �ehrin Hikâyesi
■ Charles Dickens
■ Can Yayınları
■ Çeviri: Meram Arvas

Dünya edebiyat�n�n en önemli klasik
yap�tlar�ndan biri olan �ki �ehrin Hikâyesi, Paris
ve Londra aras�nda geli�en olay kurgusuyla,
tarihin en hareketli anlar�ndan birinin, Frans�z
Devrimi’nin ekseni etraf�nda biçimlenir.
Edebiyat dünyas�n�n “Dickens’�n en büyük
tarihî roman�” olarak, yazar�n kendisinin ise

“Yazd���m en iyi hikâye” diye tan�mlad�klar�
yap�t, Frans�z Devrimi ile Terör Dönemi
karga�as�nda ya�amak zorunda kalan bir grup
insan�n özel ya�amlar�n� aktar�rken, dönemin
ac�mas�z toplumsal ko�ullar�n� da irdeler.

Hapsedildi�i Bastille zindan�ndan kurtar�lan
Doktor Manette ile i� i�ten geçmeden
�ngiltere’ye göndermi� oldu�u k�z�n�n on sekiz
y�l sonra bulu�malar� ve Londra’da yeni bir
ya�am kurmalar�; sevgi, dostluk, özveriyle
örülmü� bu ya�am�n Paris’te geli�en devrim
dalgas�n�n haberleriyle gölgeleni�i, iki �ehri
yans�t�yor okuyucuya. Paris’teki karanl�k
günlerin kar��s�nda Londra’daki ayd�nl�k ve
dingin günler yer al�yor. Ancak her iki �ehir de
karanl���n içinde umudu, ayd�nl���n içinde
hüznü ta��yor.
■ Günlerin Getirdi�i
■ Isabel Allende
■ Can Yayınları
■ Çeviri: �nci Kut

�ilili yazar Isabel Allende, bu
kitab�nda, ailesinin öyküsünü,
k�z� Paula’n�n ölümünden al�p
2007 y�l�na kadar getirerek tüm
içtenli�iyle anlat�yor; bütün aile
sorunlar�n�n, bo�anmalar�n,
bar��malar�n, yerle�ik toplum
kurallar�na ters dü�en olaylar�n,
a�klar�n ve ayr�lmalar�n aras�nda
ayn� zamanda kendi ba�ar�lar�n�
ve ac�lar�n�, ilham perisinin
pe�inden dünyan�n uzak

yerlerine yapt��� yolculuklar�, hem a�klar�n�
hem de mizah duygular�n� yitirmeden pek çok
tehlikeyi atlatan, art�k olgun bir ya�a gelmi� bir
erkek ile kad�n�n a�k hikâyesini gözler önüne
seriyor. Yazar�n hem k�z�n�n ölümünü hem
ailesinin ve �ili’nin öyküsünü anlatt��� Paula
adl� kitab�nda ke�fetti�imiz ve Ruhlar Evi’ndeki
kahramanlar�n çocuklar� olan bu
modern aile, sevgi ve ba�l�l�klar�
sayesinde bütün çat��malar�n
üstesinden gelerek bir arada kalmay�
ba�ar�yor.
■ Tüm �nsanlar Ölümlüdür
■ Simon De Beauvoir
■ Turkuaz Kitap
■ Çeviren: I�ık Ergüden

13. yüzy�lda do�an Carmona
Prensi Raymond Fosca iktidar�n�
geni�leterek daha adil ve zengin bir
dünyaya egemen olma hayalleriyle
dopdoludur. Tam zaman�nda imdad�na
yeti�en ölümsüzlük iksiri, Fosca’ya e�i
benzeri olmayan bir f�rsat verir. Art�k emellerini
gerçekle�tirmesinin önünde hiçbir engel
yoktur. Ama ya ölümsüzlük bir lanetse? 

Frans�z yazar ve filozof Simone de
Beauvoir, 1946 tarihli bu heyecan verici

roman�nda, ölümsüzlük temas�
üzerinden insan do�as�n� ve Avrupa
tarihinin keskin dönemeçlerini
ustal�kla gözlemliyor. �nsan�n var
olu� sorunsal�n� derinlemesine
incelerken �talyan �ehir
devletlerinden Habsburglara,
Yenidünya’n�n ke�finden Frans�z
Devrimi’ne kadar müthi� bir Avrupa
tarihi anlat�s�n� da kaleme al�yor.
Tüm �nsanlar Ölümlüdür, büyük bir
yazardan merak ve zevkle
okunacak bir roman.

■ Prenses Maria
■ Bizans �stanbul’unda Ölümsüz Bir A�k
Hikayesi
■ Haldun Hürel
■ Kapı Yayınları

�stanbul â���� Haldun Hürel’den Roma
�stanbul’una uzanan bir a�k hikâyesi...

Latin istilas�n� bertaraf
eden �mparator Mikael,
harap edilmi� �ehrini
tekrar imar etmeye
çal���rken k�z� Prenses
Maria da her �eye ra�men
hâlâ göz al�c� olan
�stanbul’u gezmekte,
kendine yeni arkada�lar
edinmektedir.

�stanbul ve Galata
surlar�, Maria ve sevgilisi
Carlo aras�na çekilmi�
gibidir. Maria”n�n Cenevizli
bir Katolik olan Carlo’ya

a�k�, iki katl� surlar�n bile ard�na uzanmaktad�r.
�mparator Mikael’in onaylamad��� bu a�k,

Maria ve Carlo’yu, neredeyse kendileriyle ayn�
kaderi payla�an arkada�lar� Fani ve Andrea ile
çe�itli planlar yapmaya iter.

Bugün “Mo�ollar�n Meryem’i” olarak da
bilinen Prenses Maria, farkl� bir �stanbul
deneyimi ya�amak isteyenlere hüzünlü
hikâyesiyle Haldun Hürel’in kaleminden
sesleniyor.
■ Hitit Uygarlı�ı �zinde Anadolu
■ Uranus Yayıncılık

Kitap, Anadolu ve Kuzey Suriye
topraklar�nda dönemin Asur, Babil ve M�s�r
uygarl�klar�yla boy ölçü�en, büyük bir uygarl�k
kurmu� Hititlerin izinde ba�kent Hattu�a’y� ve
di�er yerle�imleri, an�tlar�, yaz�tlar�, heykel
atölyeleri ve tap�naklar�n� ke�fe ç�karan bir

belgesel
niteli�inde...
Kitapta, 81
yerle�im, an�t,
yaz�t, heykel
atölyeleri ve
tap�na��n yan� s�ra
Asur Ticaret
Kolonileri, Hatti ve
Hitit uygarl���na ait
eserlerin
sergilendi�i ba�ta
Anadolu
Medeniyetleri
Müzesi ve �stanbul
Arkeoloji
Müzesi’nin yan� s�ra Türkiye’den 20 Müze
detayl�, çok say�da foto�rafla anlat�lmaktad�r.
Kitap bölümlerinde, Hititlerin ya�am biçimi,
gelenekleri, dini inan��lar�, döneminin büyük
imparatorluklar�yla çat��malar�, yapt�klar�
sava�lar�, antla�malar� yine kendi anlat�mlar�yla
yazd�klar� - çivi yaz�l� tabletlerden ve hiyeroglif
yaz�tlardan - orijinal çevirilerle okurlara
sunulmaktad�r. Kitap bölümlerinde, Hititler
öncesi Anadolu topraklar�nda var olan Hattiler,
Asur kolonileri ayr�nt�l� olarak anlat�lmakta, Hitit
�mparatorlu�u’nun çökü�ünden sonra
Anadolu’nun do�usunda ve Kuzey Suriye’de
tekrar ortaya ç�kan Geç - Hitit krall�klar� da
kitapta detayl� �ekilde yer almaktad�r.
Dönemin haritalar�n�n yan� s�ra detayl� Türkiye
haritas�nda ise, Asur Ticaret Kolonileri, Hatti ve
Hitit yerle�imleri, an�tlar�, yaz�tlar�, heykel
atolyeleri/ta� ocaklar� ve eserlerinin
sergilendi�i müzeler yer almaktad�r. Kitap,
ayr�nt�l� rehber bilgilerle Hitit Dünyas�’n�
ke�fetmek isteyen ara�t�rmac�lara ve
gezginlere ���k tutan kaynak/rehber ve adeta
bir foto�raf belgeseli niteli�indedir.

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com

KEND�LER�N� “gerçek Kadıköylü”
olarak tanımlayan bir grup

Kadıköylünün kurdu�u “Öz
Kadıköylüler” grubu, “Kadıköy’ün

Öz”ü olarak tanımladıkları Dr.
Müfit Ekdal’ı ziyaret etti. 

12 Temmuz Salı günü Ekdal’ın
Feneryolu’ndaki evinde

gerçekle�en ziyarete, grup üyeleri
Dr. Kemal Pelit, Atilla
Çayhan, Vehbi Ataç,
Enis Özaydın ve �nci

Köprülü katıldı. Grup,
Ekdal’a “Grubumuzun
�eref Üyesi Sayın Dr.

Müfit Ekdal’a Kadıköy’e
katkılarından dolayı

�ükranlarımızı sunarız”
yazılı bir �ükran plaketi

verdi. Ekdal, ziyarette konuklarını
1870 ile 1970 arasındaki yılları

kapsayan tam bir asırlık yolculu�a
çıkardı. �stanbul silüuetinde

önemli rol oynayan mimarlardan
Aleksandr Valery ile D.

Aramco’nun Haydarpa�a Numune
Hastanesi, Haydarpa�a Lisesi gibi

binalara olan etkilerinden, yine
Aleksandr Valery’nin farklı

disiplinleri kullanarak Batı-Do�u

sentezini yakaladı�ı 125 yıllık Pera
Palas Oteli anılarını anlatan Dr.
Müfit Ekdal; Fenerbahçe, Moda ve
Acıbadem hakkında ilgi çekici
hikâyeler anlattı. Atatürk ile birkaç
defa kar�ıla�tı�ını da payla�an
Ekdal, “Hala ürperiyorum.
Bakı�larında müthi� bir ı�ık,
manyetik bir etki vardı. Be� yıl

boyunca Celal Bayar’ın
doktorlu�unu yaptım.
O da bana aynı �eyi
söylerdi” dedi.
Ekdal’ın e�i Celile
Ekdal da Öz
Kadıköylüler
Grubu’nun e�ini
hatırlamalarından

duydu�u memnuniyeti
dile getirdi.
■ ÖZ KADIKÖYLÜLER K�MD�R?
Öz Kadıköylüler Grubu, geçti�imiz
aylarda Dr. Kemal Pelit ve makina
mühendisi Canerhan Tipi
öncülü�ünde, sosyal payla�ım
sitesi Facebook'ta kuruldu. Daha
sonra yüzyüze de bir bulu�turma
gerçekle�tiren grupta, “Kadıköy
ile köklü ba�ları olan” 1000'i a�kın
ki�i bulunuyor.

Aktif ve toplumsal sorumluluk
bilincine sahip genç ve dinamik

ekibi ile pek çok toplumsal proje
uygulayan Genç Liderler ve

Giri�imciler
Derne�i (JCI)

Kadıköy
�ubesi,

ba�ta
Kadıköy

Belediyesi ve
pek çok

yerel
yönetim ve

kurulu�ların
destekleri ile

de Kadıköy
ve �stanbul halkını ya�adı�ı

topluma ve çevreye kar�ı
bilinçlendirme misyonunu

sürdürüyor. JCI Derne�i/Kadıköy
�ubesi, 08-11 Haziran 2011 tarihleri

arasında 7. Geri Dönü�üm, Çevre
Teknolojileri ve Atık Yönetimi

Fuarı'nda yer aldı. Katı atık, su, atık

su, atık gaz ve ye�il enerji
alanlarındaki tüm teknoloji
geli�imine tanık olabilmek, çevre
teknolojileri sanayinde kullanılan

tüm makine,
teknoloji,
ürün ve
hizmet
çe�itlili�ini
görebilmek
ve panel,
konferans ve
e�itimler ile
bilgilenmek,
geli�en ve
de�i�en
çevre

ko�ullarını takip edebilme amacıyla
gerçekle�tirilen fuarda, JCI
Kadıköy �ubesi, elektronik atıkların
çevreye verdi�i zarar konusunda
toplumsal bilinci arttırmak amaçlı
gerçekle�tirmekte oldu�u
e-sorumluluk projesi ile ilgili
ziyaretçileri bilgilendirdi.
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�stanbul'daki tarihi eserlerin
bazıları restore edilirken,
bazıları da yeniden hayat

bulmayı bekliyor...

Öz Kadıköylüler
Grubu, 

Müfit Ekdal’a
Kadıköy’e

katkılarından
dolayı �ükran
plaketi verdi.

Öz Kad�köylüler’den
EKDAL’A Z�YARET

Genç liderler çevre fuarında

● Nusret KARACA
KADIKÖY’ümüzün insana huzur

veren, gökyüzünün ye�ille kucakla�t���,
rüzgâr�n saçlar�n�z� yüzünüzü ok�ad���
bir mekan K�z�ltoprak Fatma �adiye

Toptan� Ö�retmenevi...Semt
sakinlerinin dost sohbetleriyle ayr� bir

anlam kazand�rd��� özel bir yer. Benim
de dostlar�mla söyle�ti�im, yaz�lar�m�
yazd���m bir yuva. Bu güzel ortamda
tarih ö�retmeni ve bir yazar olarak

içimi s�zlatan tek görüntü bahçe içinde
yer alan kö�kün içler ac�s� durumu.
Adeta dökülüyor. Yönetim binas�

olarak kullan�lan kö�kte bir de kuaför
hizmet veriyor ö�retmenlere, hem de

uygun bir fiyatla. Ancak tüm giri�imlere
ra�men bir türlü tadilat yap�lam�yor

kö�kte. Bizlerden hat�rlatmas�.
Göçmeden, yanmadan kurtaral�m bu
tarihi binay�. Yine i�levini sürdürsün

ayn� �ekilde. �çimiz s�zlamadan huzurlu
bir çay içsek yine dostlarla....

■ KÖ�KÜN TAR�HÇES�
1876 y�l�nda ilan edilen 1. Me�rutiyet’in

19 Mart 1877’de aç�lan Osmanl�
Mebuslar Meclisi’nin 141 üyesinden
biri olan Arnavutluk temsilcisi Esat
Toptani Pa�a, �stanbul’da Fatma
�adiye Han�m ile evlenir ve �imdi
ö�retmen evi olan kö�ke ta��n�r.

Bahçe giri�inin sa� taraf�nda uzun bir
bölüm yapt�r�r. Bu bölümün alt� büyük
odas�ndan en sonundaki at ah�r�d�r.
Esat Toptani Pa�a, II. Abdülhamit’e

tahtan indirilme karar�n� bildirenlerden
biridir. 1918 y�l�nda Arnavutluk’a kral
olma mücadelesinde Ahmet Za�a’ya
yenilir, Paris’e gider. 1925 y�l�nda bir

Arnavut taraf�ndan öldürülür. Çocuklar�
yoktur. Fatma �adiye Han�m, Kâhya

sokaktaki ba�ka bir eve ta��n�r.
Ö�retmenleri çok sever. 1949 y�l�nda

zaman�n valisi Fahrettin Kerim
Gökay’a kö�k hakk�nda dü�üncesini

açar. 1960’da mülkiyeti Mal
Müdürlü�ü’ne olmak üzere,

muallimlere dinleme yurdu olan kö�kte
1980 y�l�nda Emekli Ö�retmenler

Derne�i genel merkezi faaliyete ba�lar.
1992 y�l�nda ö�retmen evi halini al�r ve
günümüzde de e�itimcilerin dinlenme

mekân� olarak i�levini sürdürür.

Çürümeye terk
edilen KÖŞK

Gürpınar’ın evi

Çamlıca Kız Lisesi
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Ni lay Me ral’in “An ti pass” isim li ki �i sel re sim
ser gi si, 30 A�us tos’a ka dar Mo da De niz Ku -
lü bü’nde sa nat se ver le ri bek li yor. Ser gi de, sa -

nat ç� n�n 45 par ça ese ri ser gi le ni yor. Al m�� ol du �u iç -
mi mar l�k e�i ti mi nin et ki siy le, iki bo yut lu bir yü zey -
de ob je le ri üç bo yut lu gös te re bil me sis te mi olan pers -
pek ti fi ba �a r�y la uy gu la yan sa nat ç�, “An ti pass” ad� n�
ver di �i ser gi de sert ve kes kin çiz gi le ri ha fif renk ler le
yu mu �a ta rak, iki z�t et ki yi ay n� an da ça l�� ma la r� na
ak ta ra bil me yi ba �ar m��.

1966 y� l�n da �s tan bul’da do �an ve �ç Mi mar l�k
ça l�� ma la r� ya pan Ni lay Me ral, sa nat la li se y�l la r�n da
ta n�� t�. Ta sa r�m la r�n da cet vel ve gön ye ger çe �i ne ka -
fa tu tan çiz gi le ri ile dik kat le ri üze ri ne çe ken sa nat ç�
Flo ran sa Re sim Aka de mi si’ni bi tir di. �lk ser gi si ni
1999 y� l�n da açan Me ral’in re sim le ri bir çok ga le ri de
ser gi len di. 2005 y� l�n da Ni lay Me ral Sa nat Mer ke -
zi’ni kur du. 2007 y� l�n dan be ri Mo da Sa nat Ku lü bü
Sa nat Ga le ri si’nin de Sa nat Da n�� man l� �� gö re vi ni
yü rü ten Me ral, iki sa nat ga le ri si ni bir den i� le ti yor.

Ka d� köy Be le di ye -
si’nin, dört y�l d�r sa -
na t�n bir çok da l�n da

ço cuk la ra üc ret siz e�i tim
ver di �i Ço cuk Sa nat Mer ke -
zi, be �in ci y� l� na ha z�r la n� -
yor. Ye ni dö nem ka y�t la r� 3-
26 A�us tos ta rih le rin de ger -
çek le� ti ri le cek. Mü zik, ba le
ve dans bö lüm le ri ne ye te nek
s� na v�y la ö� ren ci al� n�r ken
dra ma ve re sim bö lü mü ne s� -
n�r l� kon ten jan ge re �i ba� vu -
ru s� ra s� na gö re ka y�t yap t� r� -
l� yor. Mü zik bö lü mün de pi -
ya no, ke man, vi yo lon sel, gi -
tar, ba� la ma, vur ma l� çal g� -
lar, Ço cuk ve Genç lik Ko ro -
su, Halk Mü zi �i Ko ro su
bran� la r� na il kö� re tim ça ��n -
da ki ö� ren ci ler ye te nek s� na -
v�n da ki ba �a r� du rum la r� na gö re ka bul edi li yor lar.
Ba �a r� l� olan lar iki y�l dört dö nem Ço cuk Sa nat
Mer ke zi’nde e�i tim gö rü yor lar. 

Ba le ve Dans bö lü mün de kla sik ba le, tap
dans, mo dern dans ve halk dans la r� bran� la r�n da
ders ler ve ri li yor. Kla sik ba le ye 5-7 ya� ara s� ço -
cuk lar se çi lir ken di �er bran� la ra 8-14 ya ��n da ki
ço cuk lar ka bul edi li yor. �ki y�l dört dö nem sü ren
bu e�i ti mi al mak için de ye te nek s� na v�n da ba -
�a r� l� ol mak ge re ki yor. Ba le, Dans ve Mü zik bö -
lüm le ri için ka y�t lar, 8–26 A�us tos gün le ri ara -

s�n da al� na cak. 
■ KA DI KÖY LÜ OL -

MAK �ART!
Ka d� köy Be le di ye si Ço -

cuk Sa nat Mer ke zi’nde il gi
gö ren bir di �er bö lüm se
Dra ma bö lü mü. Bir y�l sü -
ren bu bö lüm için ye te nek
s� na v� yok an cak ba� vu ru
için h�z l� ha re ket et mek ge -
re ki yor zi ra kon ten jan s� n� r�
var. Ba� vu ru s� ra la ma s�n da
ön de olan 5-14 ya� ara s�n -
da ki tüm ço cuk lar bu bö -
lüm de e�i tim gör me �an s� n�
ya ka l� yor. Re sim bö lü mü
de bir y�l sü rü yor ve ye te -
nek s� na v� yap�lm�yor. Dra -
ma bö lü mü gi bi bu bö lü me
de ba� vu ru s� ra s� na gö re 5-
14 ya� ara s� tüm ço cuk lar

ka bul edi li yor. Dra ma ve Re sim bölüm le ri için
ka y�t ta rih le ri ise 3,4 ve 5 A�us tos ola rak be lir -
len di. 

Bü tün bu bö lüm le re ba� vu ra bil mek için en
önem li �art ise Ka d� köy s� n�r la r� için de ika met
edi yor ol mak. Ka y�t için ba� vu ran ço cuk la r�n
TC Kim lik Nu ma ra la r� is te ni yor ve Nü fus Mü -
dür lü �ü in ter net si te sin den ika met yer le ri kon -
trol edil dik ten son ra ba� vu ru la r� al� n� yor.

■ SI KI B�R MÜF RE DA TI VAR
Ço cuk Sa nat Mer ke zi So rum lu su Ba �ar �a -

hin s� k� bir müf re dat la r� ol -
du �u na dik kat çe ki yor:
“Kon ser va tu ara ya k�n bir
e�i tim sis te mi miz, müf re -
da t� m�z var. Dö nem ba� la -
r�n da bir s� na v� m�z olu yor.
Ço cu �un mer kez de e�i tim
ala bil me si için bu s� na v�
geç me si ge re ki yor. Da ha
son ra s�n da ise dö nem ara -
la r�n da s� nav la r� m�z olu -
yor. Mü zik ve Dans bö lü -
mü 2 y�l, Re sim ve Dra ma
bö lü mü 1 y�l de vam edi -
yor. Se ne so nu s� na v� n� ge -
çer se biz de de vam et me
hak k� n� ka za n� yor. Bu nu

yap mak zo run da y�z, ço cuk la r� m� z� bi raz da ha
ge li� tir mek, mo ti ve et mek için. Ay r� ca ye ri miz
de k� s�t l�. Bü tün Ka d� köy lü le ri al mak is te riz
ama yer s� n�r l� ol du �u için böy le bir ele me yo -
lu na git mek zo run da y�z.” Haf ta da bir gün bir-
bir bu çuk sa at e�i tim ve ri len Mer kez’de ders ler
haf ta içi 14.00’ten son ra, Cu mar te si ve Pa zar
gün le ri ise sa bah 10.00’da ba� l� yor ve her gün
ak �am 20.00’ye ka dar de vam edi yor. Ö� ren ci le -

rin dört de vam s�z l�k hak k� olu yor. Bu nu her han -
gi bir ma ze ret le ri ol ma dan a�ar lar sa ve s� nav da
ba �a r� s�z olur lar sa e�i tim le ri ne son ve ri li yor.
An cak, ör ne �in Mü zik bö lü mün de ba �a r� s�z
olan bir ö� ren ci nin, ba� ka bir bö lü mün s� na v� na
gi rip kon ten ja n� da uy gun sa o bö lüm de e�i ti mi -
ne de vam et me si müm kün olu yor. 

Ay r�n t� l� bil gi için te le fon nu ma ra s�: 0216
567 84 01

az ay la r�n da özel lik le de niz k� y� s� bel -
de ler de ta ti le git mek âde ti ve ya mo -
da s� Tür ki ye’nin sos yal ha ya t� na son
otuz k�rk y�l dan be ri git gi de yay g�n la -

�a rak gir di. El bet te da ha ön ce ki za man
di li min de de var d� ama bir kaç �eh rin gö -
re ce ola rak var l�k l� ke sim le ri nin al�� kan l� -
��y d�. �s tan bul ay n� za man da bir ta til �eh -
ri de sa y� l�r d�… Özel lik le An ka ra l� lar’�n yaz
ay la r�n da ki din len ce ye riy di. Za ten �s tan -
bul’a yaz gün le rin de ak�n eden An ka ra
sa kin le ri nin bü yük bö lü mü de esa sen �s -
tan bul lu idi… Ço �u An ka ra’n�n mer kez
ol ma s� do la y� s�y la, �s tan bul’dan ora ya
‘nak li ha ne’ eden ida re ci, si ya set çi, bü rok -
rat ta ba ka la r� n�n men sup la r�y d�. 

�s tan bul’un plaj la r� n�n he men he men
1970’le re ka dar sür dü �ü nü ha t�r lat ma l� -
y�m… Ana do lu, ya ni Ka d� köy ya ka s�n da;
Sa la cak’ta ba� la ya rak, Mo da, Fe ner bah -
çe, Cad de bos tan, Su adi ye, Kü çük ya l�
Çam l�k, �de al te pe, Mal te pe Sü rey ya Pla j�
(�im di Mig ros ve ma �a za la r�n ol du �u yer),
Dra gos; Bo �az’da Kü çük su, Or ta köy Li -
do, Ta rab ya, Bü yük de re Be yaz Park plaj -
la r� ile Bo �az’�n çok ye rin de de ni ze gir me
ola nak la r�; Flor ya ve Ata köy plaj la r�; Ada -
lar’da ki çe �it li plaj lar ile �s tan bul tam bir
say fi ye �eh riy di. Bu hal ka aç�k te sis le rin
ya n� s� ra, Ana do lu ve Ru me li sa hil le rin de
de ni ze gi ri le cek pek çok yer bu lu nu yor -
du… �z mir li ler için ise ta til bel de si Çe� me
ve Ku �a da s� idi. Ama yan l�� an la ��l ma s�n;
ne Ku �a da s�’nda, ne de Çe� me’de �z mir li
var l�k l� kim se le rin d� ��n da bir ta til ci gru bu -
na rast la na maz d�. Ko nak la ma yer le ri ise
son de re ce mü te va ziy di. Mar ma ris, Bod -
rum, An tal ya, Alan ya hiç ak l� n� za gel me -
sin; ula ��m son de re ce zah met li, ko nak la -
ma ise yok de ne cek dü zey dey di. Tu rizm -
ci li �in, ta til ci li �in ad� n� an d� �� m�z Ege bel -
de le rin den ön ce de nen di �i bir kaç ye ri
söy le me li yim: Ka ra de niz k� y� s�n da Amas -
ra, Aba na ve Ak ça ko ca; Mar ma ra’da Er -
dek ve Av �a Ada s�, �im di ün le nen Ak de -
niz-Ege tu rizm y�l d�z la r�n dan ön ce gi di len
yer ler di…

Nü fu sun geo met rik h�z la ar t� ��, eko no -
mik ve sos yal ge li� me, �e hir le re y� �� lan
in san lar; dün ya da ki zen gin le� me ve do la -
y� s�y la d� �a r� dan her y�l sa y� la r� ar tan ya -
ban c� gez gin le rin ak� n�, özel lik le 1980’den
iti ba ren hem iç, hem de d�� gez gin ci sa y� -
s� n� h�z la art t�r d�. �im di ar t�k çok sa y� da
Türk, yaz ay la r�n da ken di le ri ni ün le nen ve
mo da ha li ne ge len Ege k� y� la r�n da ki ‘tu -
rizm cen net’le ri ne at mak için dü� ler ku -
rup, prog ram lar ya p� yor lar… Ba s�n ve te -
le viz yon la r�n ma ga zin say fa ve prog ram -
la r�, de di ko du mu ha bir le ri in san la r�n önü -
ne ve gö zü ne bin bir çe �it içi bo� da ol sa
yal d�z l� ve gü rül tü cü tan ta na ile bu ra la r�n
deh �e ten giz e� len ce le ri ni/ dü� sel gö rün -
tü le ri ni(!) bal lan d� ra bal lan d� ra su nu yor -
lar… De �er li mi dir, de �er siz mi dir; do� ru
mu dur, ger çek mi dir; sa hi den ke yif li mi dir
(?) bi lin mez… Ar t�k dü� ler, he ves ler,
özen ti ler, me rak lar, ge ri kal ma ma kay g� s�,
rek lam, ti ca ret, e� len ce ar zu su, sa mi mi -
yet ve gös te ri�; sos yal/kül tü rel ya �a m�
müt hi� bir sü rat le de �i �en ve ora dan ora -
ya ko �u �an tü ke tim he ye ca n� ile yük lü in -
san la r� fet het mi� tir… Bod rum’a, Çe� -
me’ye, Mar ma ris’e, Ku �a da s�’na git mek
aca ba ‘ta til’e ya ni ‘din len ce’ye git mek mi -
dir? Fa kat böy le te� his ler le kö tüm ser de
olun ma ya bi lir. �n san la r�n par la yan ve yük -
se len de �er le rin gir da b� na ken di le ri ni at -
ma la r�, bi linç siz ce bi le ol sa yi ne de he ye -
can ve ri ci dir; top lum sal bir rüz gâr la sav -
rul ma d�r. Son ra ‘pa zar la ma c� l�k’ di ye
mes lek var… On la r�n da bu rüz gâr la r� es -
ti re rek ha ya t� can lan d�r ma yo lun da ki ba -
�a r� la r� n� tak dir et me li… Kal d� ki ül ke miz,
kü çüm sen me si müm kün ol ma yan bir tu -
rizm alt ya p� s� n�, dün ya n�n mü kem mel
otel, mo tel, ta til kö yü, golf sa ha s�, av ala -
n�, ar ke olo jik sit ler, he nüz tah rip edil me -
mi� ta rih sel çev re, ya k� c� bir gü ne�, kum -
sal ve ka ya l�k lar la be zen mi� k� y� lar ve
koy lar, deh �et li bir ma vi yol cu luk fi lo su,
yan ma m�� or man lar, üç ta ra f� de niz ler le
çev ri li ül ke de de niz nak li ya t� ol ma sa bi le
bir bi ri ne dub le yol lar la ba� l� tu rizm yö re -
le ri ile be zen mi� tir. Dis ko lar, ‘pub’lar, ‘ca -
fe’ler, bar lar, bis tro lar, caz ha ne ve saz ha -
ne ler, Türk ha mam la r�, Fin ha mam la r�,
Ro ma ha mam ka l�n t� la r�, nar gi le kah ve le -
ri, yol lar üze ri ne ku rul mu� her ne den se
köy kah val t� s� (!) sof ra la r�, aqua park lar ye -
ni ha ya t�n ol maz sa ol maz de ko ru dur. Bu
be ze me ler den ve de kor dan el bet te Ang -
lo sak son, Slav, Ger men, La tin, Arap, Be -
de vi, Ber be ri in san lar ka dar yurt ta� la r� m� -
z�n da ne ya p�p edip ya rar lan ma s�, ge li� -
me nin gös ter ge le rin den dir! 

Onun için, gü rül tü sü ne pa t�r t� s� na, kar -
ma �a s� na, fi ya t� na, kon fo ru na, e� len ce si -
ne, fi ya ka s� na, ko �u� tur ma s� na, zah me ti -
ne, yor gun lu �u na kur ban olu na s� ta til ci li -
�in ya rar la r�n dan ku� ku du yul ma ma l� d�r…
Bod rum’suz, Mar ma ris’siz, An tal ya’s�z,
Cun da’s�z ha yat m� olur ki?

Murat  KATOĞLU

Y

Tatilcilik
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Ka d� köy Har man Genç lik ve Spor Ku lü -
bü’nün ger çek le� tir di �i Tür ki ye’nin en
bü yük Ulus la ra ra s� �s tan bul Ko ro Ya r�� -

ma s�, Ka d� köy Be le di ye si Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi’nde 22 Tem muz Cu ma gü nü ya p�l d�.
�lk kez ya p� lan ya r�� ma, Ka d� köy ve Mal te pe
Be le di ye le ri’nin kat k� la r�y la dü zen -
len di. Ya r�� ma için 17 ül ke den 740
ki �i �s tan bul’a gel di. Ulus la ra ra s� Ko -
ro Ya r�� ma s�’na ka t�l mak üze re ge -
len ler, Ka d� köy’de ki yurt ve otel ler de
ko nak la d� lar. 20 - 25 Tem muz ta rih -
le ri ara s�n da �s tan bul’da bu lu �an dün -
ya halk la r�, pro va lar dan ar ta ka lan za -
man lar da �eh ri gez di ler. 

22 Tem muz’da Kozzy Al�� ve ri�
ve Kül tür Mer ke zi’nde ger çek le �en
ya r�� ma da, Ço cuk Ko ro su ka te go ri -
sin de Bul ga ris tan, Slo vak ya, K�b r�s,
Ro man ya ve Çin Halk Cum hu ri ye -
ti’nin ko ro la r�, Ka d�n lar Ko ro su ka te go ri sin de Bel -
çi ka’dan iki ay r� ko ro, Çek Cum hu ri ye ti, Çin Halk
Cum hu ri ye ti ve Bul ga ris tan’dan bi rer ko ro ya r� ��r -
ken, Kar ma Ko ro ka te go ri sin de S�r bis tan, �s pan ya,
H�r va tis tan, Tür ki ye, Ro man ya ve Po lon ya’n�n
kar ma ko ro la r� ya r�� t�. Ya r�� ma da Tür ki ye’yi Mer -
sin Ga zi Li se si’nin ko ro su tem sil et ti. 

■ Ç�N HALK CUM HU R� YE T� KO RO SU 
B� R�N C�!

Ya r�� ma da Çin Halk Cum hu ri ye ti’nden Bei jing
Ka d�n lar Ko ro su 98 pu an la bi rin ci, yi ne Çin Halk
Cum hu ri ye ti’nden Sen fo nik Ko ro Ço cuk Gru bu
97 pu an la ikin ci ve H�r va tis tan Kar ma Ko ro Gru bu

96 pu an la üçün cü lü �ü al d�.
Or ga ni zas yon ba� ka n� Bü lent

Uzun, Tür ki ye’nin en bü yük ko -
ro ya r�� ma s� na ev sa hip li �i ya pan
Ka d� köy Be le di ye si’ne, Koz ya ta -
�� Kül tür Mer ke zi so rum lu la r� na
ve Kozzy AVM yet ki li le ri ne te -
�ek kür ede rek önü müz de ki y�l -
lar da bu ulus la ra ra s� ya r�� ma y�
dün ya n�n en bü yük ko ro ya r�� -
ma s� yap ma y� plan la d�k la r� n�
söy le di. 

Grup la r�n ve da ge ce si ise
Mal te pe Be le di ye si i� bir li �i ile

Mal te pe sa hi lin de 23 Tem muz Cu mar te si ak �a m�
ya p�l d�. Bu gös te ri ye de hal k�n il gi si bü yük ol du.
Grup lar 25 Tem muz Pa zar te si gü nü �s tan bul’dan
ay r�l d�. Ka d� köy Har man Genç lik ve Spor Ku lü bü,
tüm ko ro se ver le ri ça l�� ma la ra ka t�l ma ya da vet et -
ti. Ay r�n t� l� bil gi için; is tan bul@is tan bulc ho -
rus.com ve ya 0216 346 31 54.

Çocukların sanatın birçok dalında ücretsiz e�itim gördükleri Kadıköy
Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’ne yeni dönem kayıtları ba�lıyor. 3- 26

A�ustos tarihleri arasında gerçekle�tirilecek kayıt döneminde Çocuk Sanat
Merkezi ö�rencisi olmak için en önemli �art Kadıköylü olmak!

DÜNYA KOROLARI
Kadıköy’de buluştu

Kadıköy
Belediyesi

Kozyata�ı Kültür
Merkezi’nde
düzenlenen
Uluslararası

�stanbul Koro
Yarı�ması’nda 17
ülkenin koroları

yarı�tı. 

“ANT�PASS” Moda
Deniz Kulübü’nde…

Azi me Sa r� top rak’�n “Mi ya za ki Bu ra day -
d�” ad l� ser gi si 14 Tem muz - 30 A�us tos
ta rih le ri ara s�n da Cad de bos tan’da ki Mi -

ne Sa nat Ga le ri si’nde ser gi le ni yor. 
Ak ri lik, su lu bo ya ve ka r� ��k tek nik ile ger -

çek le� ti ri len ça l�� ma lar, ga le ri me ka n� n�, his le rin
renk ler le ge li� ti re bi le ce �i bir ala na dö nü� tü rü -
yor. �im di ler de öz lem le ri miz için de an d� �� m�z
Met ro pol d� �� ya �a m�n içe hi tap eden sa mi mi or -

ta m� bir bi rin den fark l� se ve cen ka -
rak ter ler ile zen gin le� ti ri li yor. Öz -
le min ya ra ta bi le ce �i me lan ko li ve
kao tik hal den uzak ta ge li �en renk -
le rin ve ka rak ter le rin di na miz mi Ja -
pon ani me us ta s� Ha ya o Mi ya za -
ki’yi bu nok ta da sa nat ç� ile i� bir li �i
ha li ne ge ti ri yor. Mi ya za ki’nin film -
le rin de kul lan d� �� ye rel me kan lar
ve ken di ha yal dün ya s� n�n yü ce çö -
züm le ri al t�n da ge li �en olay lar, sa -
nat ç� n�n ya �a m�n dan re sim le rin de
ge li� tir di �i po zi tif his le re ge çi �i ni
sa� l� yor. �z le yi ci nin, bu tin sel i� bir -
li �i ile hem saf l� �� hem de ya �a n� -
lan me kâ n�n olu� tu ra bi le ce �i ne fes
ala n� n� his set me si müm kün k� l� n� -
yor. Tel: 0216 385 12 03 

AZ�ME SARITOPRAK’tan
‘Miyazaki Buradayd�’ Sergisi 

ÇOCUK SANAT MERKEZi’ne
kayıtlar başlıyor

Sanatçı Azime Sarıtoprak’ın
2009’dan bu yana gerçekle�tirdi�i

“Miyazaki Buradaydı” 
serisine ait çalı�malar Mine Sanat
Galerisi Caddebostan mekanında

izleyiciye alternatif bir tanıklık
sunuyor.
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KA DI KÖY DI�INDAN
� EDEB�YAT
� Adalı Yazarlar Haftası
Anadolu Kulübü Büyükada �ubesi kültür-
sanat aktivitelerine her hafta bir yenisi ile
devam ediyor. 25–31 Temmuz 2011 tarihleri
aras�nda edebiyatseverleri “Adal� Yazarlar
Haftas�” bekliyor. Her gün saat 18.00’de
gerçekle�en söyle�i ve imza günlerinin 29
Temmuz’dan itibaren program� �öyle:
29 Temmuz Cuma  -  Gündüz Vassaf
30 Temmuz Cumartesi  -  Buket Uzuner
31 Temmuz Pazar  -  Bercuhi Berberyan
� 2011 Tudem Edebiyat Ödülleri
Tudem Edebiyat Ödüllerine ba�vuru için son
hafta... 2011 y�l� Tudem Edebiyat Ödülleri
ba�vurular� 1 A�ustos 2011 günü saat
17.00’ye kadar yap�labilecek.
9 y�ld�r aral�ks�z olarak düzenlenen Tudem
Edebiyat Ödülleri 2011 y�l�nda ROMAN
YAZIN slogan�yla Çocuklara Türkçenin güzel
ve sanatsal kullan�m�n� örnekleyen metinler
sunmak, ilgi çekici konular�n i�lendi�i, duru,
ak�c� bir Türkçe ile yaz�lm�� yap�tlarla  okuma
gereksinimini art�rma konusunda çocuk
okura yard�mc� olmak, çocuk edebiyat�na
yeni, ça�da� ve özgün yap�tlar kazand�rmak,
okurun duygu ve dü�ünce ufkunu geni�leten
edebi yap�tlar�n yaz�lmas�n�  özendirmek,
okuyucuya ula�mas�n� sa�lamak, genç ve
yeni yazarlara seslerini duyurma olana��
sa�lamak, çocuk edebiyat� olarak sunulan,
kurgu, ileti ve dil bak�m�ndan kimi kötü
örneklere kar��, edebiyat�m�z için iyi örnekler
olu�turmak amaçlar�yla düzenleniyor.
Dereceye giren eserler 8-12 ya� grubuna
uygun yaz�lm�� romanlar aras�ndan seçilecek.
2011 Y�l� Tudem Edebiyat Ödülleri Seçici
Kurulu; Prof. Dr. Sedat Sever, Prof. Dr.
Selahattin Dilidüzgün, Prof. Dr. Ali Gültekin,
Adnan Binyazar, Mehmet Atilla, Miyase
Sertbarut ve Burcu Akta�’tan olu�uyor.

� BELGESEL
� Derin Çı�lık / 263
1990 - 91 Madenci Grevi ve Büyük Ankara
Yürüyü�ü'nü anlatan “100 Bin Ki�iydiler”
filminin yönetmeni Metin Kaya, bu yürüyü�ün
hemen ard�ndan ya�anan 1992 Grizu
Facias�n� yeniden tart��maya açt��� filmi
DER�N ÇI�LIK/263 ile Bo�aziçi Üniversitesi
Mithat Alam Film Merkezi’nin (MAFM)
konu�u oluyor. 5 A�ustos Cuma günü saat
19.00’da MAFM sinema salonunda ilk
gösterimi yap�lacak filmde, ülke tarihinin en
büyük “kazalar�ndan” birinin etraf�nda
�imdiye kadar anlat�lmayan gerçekler gün
yüzüne ç�k�yor. Büyük direni�ler kadar büyük
y�k�mlar�nda ya�and��� bir sembol kent olan
Zonguldak’ta madencilerin çal��ma ko�ullar�
bir kez daha tart��maya aç�l�yor.
Filmin gösteriminin ard�ndan filmin yönetmeni
Metin Kaya ile moderatörlü�ünü Zahit
Atam’�n yapaca�� bir de söyle�i
gerçekle�tirilecek.

� KONSER
� Harbiye Açıkhava Konserleri 
Harbiye Aç�khava Tiyatrosu, Türkiye’nin ve
dünyan�n önemli sanatç�lar�n� a��rlamaya
devam ediyor. �stanbul’un en güzel konser
mekânlar�ndan Harbiye Aç�khava’da bu hafta
Sertab Erener’den Gloria Gaynor’a yerli ve
yabanc� y�ld�zlar sahne alacak. 
Hafta sonu Aç�khava’daki konserlerin
program� �öyle: 
29 Temmuz 2011 Sertab Erener - Demir
Demirkan
30 Temmuz 2011 MFÖ 40. Y�l Özel Konseri
31 Temmuz 2011 Gloria Gaynor - Enbe
Orkestras�
� Erol Evgin 
Türk Pop Müzi�i’nin duayenlerinden Erol
Evgin, alt� y�ll�k bir aradan sonra on dört
�ark�dan olu�an yepyeni bir albüm ile
müzikseverlerle bulu�uyor. Erol Evgin yeni
albümü “Göz Bebe�im Sen Çok Ya�a”da yer
alan �ark�lar�n� ilk kez 30 Temmuz 2011
Cumartesi gecesi Turkcell Kuruçe�me
Arena’da seslendirecek. Sanatç�, yeni
�ark�lar�n yan� s�ra geçmi�ten günümüze
uzanan sevilen �ark�lar�n� da müzikseverlerle
payla�acak. Konserin ba�lama saati 21.00.
� Ye�il
Siyah bir rock’n roll, gri mavi bir elektronik,
k�rm�z� bir funk ve sapsar� beat’ler. Müzi�in
rengi ye�il... Uzun bir aradan sonra etkileyici
ve enerjik performanslar�yla tekrar sahnelere
dönen Ye�il, bir yandan albüm çal��malar�na
devam ediyor. Geçmi�ten günümüze
efsanele�mi� �ark�lar� kendi dilleriyle
yorumlayan Ye�il, vokalde Özge Ürer, gitarda
Ömür Öztürk, basgitarda Gürkan Bozac�,
davulda Onur Ba�kurt ve ses
programlamada Ça�da� Yap�c�lar’dan
olu�uyor. Ye�il’in konseri 29 Temmuz Cuma
ak�am� Beyo�lu Hayal Kahvesi’nde. 

� 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. 
� Özel Hayatlar
�iddetli geçimsizlik nedeniyle bo�anan
Amanda Prynne ile Elyot Chase, yapt�klar�
ikinci evlilikleriyle yeni bir hayata do�ru yol
alm��lard�r. Ancak her ikisi de balay�n�
geçirmek üzere ayn� oteli seçtiklerinden ve
yan yana odalarda olduklar�ndan
bihaberdirler. Durumu ö�rendiklerinde olaylar�
kontrol etmek kolay olmayacakt�r. Ünlü
Amerikal� yazar Noel Coward’�n “Hiçbir
zaman güncelli�ini yitirmeyecek
oyunlar�mdan biri olacak.” dedi�i sürprizler
komedisi Cihan Ünal’�n rejisiyle sahnede…

Oyun, 29 Temmuz Cuma günü saat
21.15’te Enka Aç�khava Tiyatrosu’nda
izlenebilir.

� SERG�
� Güne� Kadınları
Foto�raf Sanatç�s� Buket �ahin, 7
co�rafyada kareledi�i ‘Güne� Kad�nlar�’
portrelerini “Mezopotamya’dan
Mezoamerika’ya Toprak Yüzlü Kad�nlar”
isimli sergisinde objelerle sergiliyor. Ortak
mitolojik öykülerin de anlat�ld��� sergide,
folklorik bez bebek sanatç�s� Sibel Radiye
Gül taraf�ndan foto�raflara birebir yap�lan
bez bebekler de sergileniyor.
Buket �ahin, 16 y�l ya�ad��� New York’da
finansman sektöründe çal��t�. Foto�raf ve
yollara sevdal� ara�t�rmac� bir gezgin olarak
5 k�tada 48 ülke gezdi, yazd�, kareledi.
‘Sömürü Düzeni’ üzerine yaz� dizileri
yay�nlad�, efsane yazar Eduardo Galeano ile
Uruguay’da röportaj yapt�. Amerikan
Seyahat ve Belgesel kanallar� için Türkiye’yi
tan�tan belgesel çal��malar�nda çal��t�.
Sevdi�i foto�rafç�lardan Martine Franck’in
“iyi foto�raf meselesine art�k pek o kadar
ald�rm�yorum, tarih için kan�t topluyorum
ben” felsefesine yak�n hissediyor kendini…

Sibel Radiye Gül, bir dantele benzetiyor
hayat�..K�yafetinden aksesuar ve dekorlar�na
kadar her �eyini haz�rlad��� 1500’den fazla
kostümlü bebek tasarlayan Gül’ün el yap�m�
bebek yapmaya ba�lad��� günlerden itibaren
bir hayali vard�: Müze kurmak. apadokya’n�n
küçük tarihi kasabas� Sinanos’ta Kapadokya
Sanat Tarih Müzesi’ni 170 y�ll�k bir konakta
açt�. 2006 y�l�nda Türkiye’de ki ilk el bebek
yap�m� müzesi olarak Kültür Bakanl��� Õzel
Müze Statüsünü ald�. Zaman içinde müzenin
de, bebeklerinde dostlar� gelip buldular onu:
onlardan biri de Sevgili Buket… �imdi de
sizlerle bulu�ma vakti. Bu iki özel kad�n�n
“Güne� Kad�nlar�” sergisi, 7 Eylül’e kadar
Galatasaray’daki Arkeopera Sanat
Galerisi’nde görülebilir. Tel: 0212 244 31 62 

� Rock’n Frame
Foto�rafç� Mehmet Turgut’un “rock”
foto�raflar�ndan olu�an “Rock’n Frame”
sergisinin aç�l�� kokteyli, 31 Temmuz 2011,
Pazar günü 17:00-19:00 saatleri aras�nda
Kemanc� Rock Bar’�n bahçesinde sizlerle
bulu�uyor! Jack Daniel’s sponsorlu�unda
düzenlenen sergide; Alice Cooper, Metallica,
Teoman, Erkin Koray, Özge F��k�n, Yüksek
Sadakat, Hayko Cepkin, Koray Candemir,
MaNga, Melis Dani�mend gibi yerli ve
yabanc� toplam 56 rock y�ld�z�n�n foto�raflar�
yer alacak. Erkin Koray, Teoman, Ogün
Sanl�soy, Aylin Asl�m, Melis Dani�mend,
Gökçe, Aydilge, Gürbüz Barlas, Rock FM ve
Mehmet Turgut’un kat�l�m�yla aç�l���
gerçekle�ecek sergi, 10 Eylül’e kadar
görülebilir. 

� 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 Odaları 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 Kadıköy / �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 arkası
Yakacık / 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 30
Temmuz Cumartesi günü Kriton Curi
Park�’nda Trio Amor, Özgürlük Park�’nda
Little Band, Fenerbahçe Park�’nda Elim
Sende Kukla Tiyatrosu ve Ba�dat
Caddesi’nde Grup Geziver izlenebilir. 31
Temmuz Pazar günü ise Ba�dat
Caddesi’nde Little Band, Kalam��
Park�’nda Pantomim Trio ve Moda
Park�’nda Elim Sende Kukla Tiyatrosu,
Kad�köylülere keyifli saatler ya�atacak.
Tüm etkinlikler saat 19.00’da ba�l�yor. 
www.kadikoy.bel.tr

� T�YATRO
� Metin Zako�lu / Cafe Theatre 
Tiyatrocu Metin Zako�lu’nun Suadiye
Ba�dat Caddesi’nde bulunan yeni
mekân� Cafe Theatre’da yaz boyunca
etkinlikler devam ediyor. Her pazartesi
saat 21.00’de “�çinden �ark�lar Geçen
Komedi”, her sal� ve pazar saat 21.00’de
“Bir Delinin Hat�ra Defteri”, her sal� saat
21.00’de Alpay Erdem’in Stand-up
komedisi,  her çar�amba, cuma ve
cumartesi “Ben Küçükken Gösterirdim”,
her cumartesi ve pazar günleri saat
18.00’de “Kar�m �ov Yap�yor” oyunlar�
izleyiciyle bulu�uyor. Cafe Theatre’da her
Per�embe saat 21.00’de Taylan Erler
Caz Quartet’�n konserini dinlemek de
mümkün. Metin Zako�lu Ev Tiyatrosu,
Ba�dat Caddesi, Çatalçe�me Mevkii No:
476/B Suadiye’de. Rezervasyon için;
Tel: 0216 467 33 32

� SERG�
� Dü�ler Atölyesi Sergisi
Nokia, Türkiye E�itim Gönüllüleri Vakf�
(TEGV) ve Uluslararas� Gençlik Vakf� (IYF)
taraf�ndan 8 y�ld�r yürütülmekte olan
Dü�ler Atölyesi Projesi kapsam�nda,
çocuklar�n yapt��� çal��malardan olu�an
“Dü�lerin Yolculu�u Sergisi” �stanbul
Optimum Outlet’te aç�ld�. Sergi, 26–31
Temmuz tarihleri aras�nda gezilebilecek.
� 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 
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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
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Ta� ya p� fir ma s� n�n Ma li ye Ba kan l� ��’ndan
al d� �� Göz te pe’de ki Me te oro lo ji ar sa s� na
yap ma ya ba� la d� �� 45 kat l� re zi dans in �a -

at� çev re sa kin le ri nin �i kâ ye ti ne ve Ka d� köy
Be le di ye si’nin da va aç ma s� na ra� men de vam
edi yor. Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz -
türk, in �a at la il gi li her ke sin �i kâ yet çi ol du �u -
nu, hat ta ba z� ki �i le rin Ka d� köy Be le di ye si’ni
suç la d� �� n�, oy sa da va aça rak en gel le me ye ça -
l� �an tek ku ru mun da Ka d� köy Be le di ye si ol -
du �u nu söy le di. 

23 A�us tos 2004’te Göz te pe'de bu lu nan
Me te oro lo ji Böl ge Mü dür lü �ü ara zi si nin kat
kar �� l� �� iha le edil me siy le ba� la yan sü reç, Ka -
d� köy Be le di ye si’nin 31 Ekim 2007 ta ri hin de
�s tan bul �da re Mah ke me si’ne, 1/5000 öl çek li
pla n�n ip ta li için da va aç ma s�y la mah ke me ye
ta ��n d�. Ka d� köy’ün sa y� l� ye �il alan la r�n dan
bi ri olan ar sa y� ko ru mak için Ka d� köy Be le di -
ye si’nin ya n� s� ra Ka d� köy lü çe �it li gö nül lü
grup lar ve si vil top lum ör güt le ri, ar sa n�n be -
ton la� ma s� na kar �� ç� ka rak im za kam pan ya la r�
ba� lat t�. Mah ke me 11 Ocak 2008 ta ri hin de yü -
rüt me nin dur du rul ma s� yö nün de ka rar ver di.
An cak iti raz üze ri ne ha z�r la nan ikin ci bi lir ki �i
ra po ruy la yü rüt me nin dur du rul ma s� yö nün de ki
ka rar kal d� r�l d�. Ka d� köy Be le di ye si de ko nu yu
Da n�� tay’a ta �� d�. �im di ka rar bek le ni yor, in -
�a at da bu sü reç te h�z la sü rü yor.

■ BA� KAN’I HAK SIZ
ELE� T� R� LER ÜZÜ YOR

Me te oro lo ji ara zi si üze rin de ya p� lan in �a at -
lar ko nu sun da hak s�z ye re ele� ti ril di �i ni söy le -
yen Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz -
türk, mül ki ye ti Ha zi ne’ye ait söz ko nu su ara zi -
nin ya p� la� ma ma s� için mü ca de le eden ve da va
açan tek ku ru mun Ka d� köy Be le di ye si ol du �u -
nu özel lik le vur gu la d�. Ba� kan  Öz türk, Me te -

oro lo ji ara ziy le il gi li ya sal mü ca de le yap t�k la -
r� n� ve da va y� Da n�� tay’a ta �� d�k la r� n� da be lir -
te rek �un la r� söy le di:

“Ne ya z�k ki bu ko nu da tek da va açan ku -
rum Ka d� köy Be le di ye si. Hiç bir ku rum da va
aç ma d�, hiç bir �a h�s da va aç ma d�. Ama sor gu -
la yan sa y� s� bir hay li faz la. Be le di ye Ba� ka n�
ola rak ba na, ‘Ba� kan bu bi na na s�l di ki li yor
bu ra ya?’ di yen yurt ta� lar var. Çok hak l� tep ki
ve ren ler var. Ben de tep ki li yim,  Çün kü bir tek
da va açan bi ziz, ba� ka da va açan yok. Özel lik -
le bu �e kil de ki ye �il alan la ra, yük sek in �a at
hak la r� n�n ve ril me si bü tün top lu mu ren ci de
edi yor, sar s� yor. El bet te bi zim ko nu muz sa de -
ce Me te oro lo ji ara zi si ve Ta� ya p� de �il. Ne re -
de olur sa ol sun bu tür faz la imar hak la r�, di �er
yurt ta� la r�n hak la r� n�n bel li in san la ra tan zim
edil me sin den kay nak la n� yor. Bu ra da ha zi ne
mül kü olan bir ar sa n�n, ya ni he pi mi zin mül kü
olan bir ar sa n�n bu �e kil de yük sek imar ve ri le -
rek, yap t� r�l ma s� söz ko nu su. Ya ni ne ya z�k ki
bu ko nu da tek da va açan ku rum Ka d� köy Be le -
di ye si. Hiç bir ku rum da va aç ma d�, hiç bir �a h�s
da va aç ma d�. Bi zim ba� vu ru muz üze ri ne �da re
Mah ke me si yü rüt me yi dur dur ma ka ra r� ver di
�da re Mah ke me si ka ra r� n� ve rir ken üç ki �i lik
bi lir ki �i ra po ru nu göz önü ne al d�. Bi lir ki �i ra -
po run da, bu bi na la r�n çev re ye za rar ve re ce �i
be lir ti li yor du.  Fa kat son ra ne ol duy sa bir den
bi re bir ra por da ha al d� mah ke me. Bu ra por da
ise tam kar �� t� gö rü� var d�. Nor mal de bu gi bi
iki çe li �en ra por da üçün cü bi lir ki �i ye gi dil me -
si ge re kir di. An cak gi dil me di ve ikin ci bi lir ki -
�i ra po ru nu dik ka te ala rak, yü rüt me yi dur dur -
ma ta le bi mi zi red det ti. Bu kez ko nu yu Da n�� -
tay’a gö tür dük. An cak  ora dan da 1,5 y�l d�r ka -
rar ç�k ma d�.”

■ “E�ER B� RAZ
HU KUK B� L� YOR SAM!..”

Ken di si nin de hu kuk çu ol du �u nu ve sü re ci

çok ya k�n dan ta kip eden Ba� kan Se la mi Öz -
türk, da vay la il gi li ge li� me le rin, hu kuk li te ra -
tü rün de pek rast lan ma yan du rum lar ol du �u nu
söy le di. Öz türk �öy le de vam et ti: “Ben hu kuk -
çu yum. E�er bi raz hu kuk bi li yor sam iki ra por
ara s�n da çe li� ki var sa üçün cü bir ra po run al�n -
ma s� ge re kir. Ama Da n�� tay’dan ma ale sef bir
bu çuk y� l� a� k�n bir sü re dir ce vap gel me di. Bi -
zim yü rüt me yi dur dur ma ta le bi miz var Da n�� -
tay’da. Bu ara da da in �a at al d� yü rü dü ta bi. Ya -
ni �u an da ne re den ba kar sa n�z ba k�n in �a at�n
gö rü nü mü, ko nu mu çok ra hat s�z edi ci. �s ter
de niz den ba k�n, is ter Ka d� köy ta ra f�n dan ba -
k�n, is ter ya k�n dan ba k�n ne re den ba kar sa n�z
ba k�n son de re ce ra hat s�z edi ci. Ya ni 120 bin
met re ka re lik Öz gür lük Par k�’n�n ya n�n da bu
ya p� öy le bir di kil mi� ki ne re dey se Öz gür lük
Par k�’n� göl ge li yor. Gü ne �i ni ka pa t� yor i�in
do� ru su. Do la y� s�y la bu ko nu da Da n�� tay’�n

ve re ce �i ka ra r� bek li yo ruz. Ama de di �im gi bi
bir ta raf tan da at� alan Üs kü dar’� geç ti �i gi bi
in �a at yü rü yor” 

■ 40 YE ��L ALAN �Ç�N
MÜ CA DE LE VER D�K!

Ka d� köy’de ye �il alan la r�n ko run ma s�,
kent li ye ka zan d� r�l ma s� ko nu sun da has sa si ye -
ti ni di le ge ti ren Öz türk, Ka d� köy’de 40 fark l�
ala n�n ko run ma s� ko nu sun da ver dik le ri mü ca -
de le nin bü yük bö lü mün de ba �a r� ya ula� t�k la r� -
n� be lir te rek, “Ye �il alan la r�n be ton la� ma s� na
kar �� aç t� �� m�z da va la r�n ço �u nu ka zan d�k.
Bi zim ba� vu ru muz üze ri ne �da re Mah ke me le ri
ta ra f�n dan ve ri len ka rar lar ke sin le� ti. An cak 3-
4 ta ne da ha de vam eden da va la r� m�z var. Me -
te oro lo ji ar sa s� da bun lar dan bi ri. Çok geç ol -
ma dan yar g� n�n bir ka rar ver me si ni bek li yor,
ama her ke sin gör dü �ü gi bi in �a at lar bek le mi -
yor.”
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ir ar ka da ��m or ta ��n dan söz edi yor du. “Es ki -
den be ri ba� ka in san la ra gü ven ko nu sun da
çok ti tiz di, �im di ya �� iler le di her ke se da ha çok
�üp hey le ba kar ol du. Vü cu du nun ne re sin de bir

a� r� his set se he men ül ser den, kan se re tüm ölüm cül
has ta l�k la r� dü �ün me ye ba� la d�. Her i�in ba ��n da ak l� -
na ilk ge len �ey fe la ket ler olu yor. En bü yük kor ku su
ise öl mek” de mi� ti.

�n san an cak ruh, zi hin, be den den ge si için de ya -
�� yor sa kor ku suz ve hu zur lu bir ha yat sür dü re bi lir.
Genç lik te gün lük ko �u� tur ma ca için de bu nun pek far -
k� na va r�l m� yor. Ge le cek en di �e si in san la r� dün ya sal
�ey le re da ha çok odak l� yor. Bu odak lan ma bir çok in -
san da al�� kan l�k ha li ne ge li yor. Öm rü nün tü mü nü zi -
hin sel ve be den sel ge rek si nim le re odak l� ola rak ge çi -
ri yor lar. Ken di ni yal n�z ca be den ve zi hin ola rak gö ren,
be den ve zi hin iki li si için de ya �a yan in san la r�n iç le ri
çöl gi bi ku rur. �ç sel zen gin lik ten, sev gi den, �ef kat ten,
mer ha met ten uzak la ��r lar. Ba� ka in san lar ve on la r�n
ge rek si nim le ri üze rin de hiç dü �ün mez, yal n�z ca be -
den sel zevk ler pe �in de ko �ar lar. Be den le ri ne odak la -
n�r lar, yi ye rek, içe rek, seks ya pa rak, dün ya sal zevk ler -
le mut lu lu �u ya ka la ma ya ça l� ��r lar. Be den ve zi hin her
iki si de dün ya ile il gi li dir. Ölüm le bi ter ve top rak al t�n -
da yok olur lar. E�er sen be den ve zih nin is tek le ri do� -
rul tu sun da bir ya �am sür dü rür sen, zi hin hep he sap
ya par ve en yük sek de �er ola rak ki �i sel ç� kar la r� n� gö -
rür. Da ha çok �e ye sa hip ol mak, kö �e yi en h�z l� dön -
mek, ne pa ha s� na olur sa ol sun ka zan mak için ça ba
sarf eder.

Yal n�z ca dün ya sal �ey le ri he def le yen bir in san için
ya �a mak ve o de �er le re sa hip ol mak çok önem li dir.
Ha yat tan ve mal la r�n dan ko pup git mek ise kor ku ve -
ri ci dir. Bu ne den le ölüm den kor kar. Yal n�z ca zi hin ve
be den de ya �a yan in san ma l�, mül kü, pa ra y� ve sa� l� ��
tek de �er gör dü �ü için sü rek li kay bet me en di �e si
için de dir. Kor ku lar onu kö tüm ser ya par, olum suz dü -
�ün ce le re sevk eder. Ken di ni yal n�z ca sa hip ol du �u
�ey ler ve sa� l�k l� ya p� s� ile bir var l�k ola rak gör dü �ü
için on la r� ko ru ma yo lun da ver di �i mü ca de le nin ya rat -
t� �� ha sis lik, k�s kanç l�k ve kin ön ce lik le sa� l� �� n� bo zar.
Sev gi, esir ge mez lik, ba ��� la y� c� l�k ve ba� ka in san la ra
hiz met ar zu su duy ma yan in san la r�n sa� l�k l� ya �a ma s�
ola s� de �il dir. Sa� l�k l� ol mak, do �a n�n ak� �� na uy gun
ya �a yan, cö mert çe ve ren ve pay la �an in san la r�n do -
�al ya �am bi çi mi dir. 

Yal n�z ca zi hin ve be den de ya �a yan in san lar için
ölüm, ger çek ten ölüm dür, son dur. Git tin mi bir ömür
bo yu bi rik tirt me ye ça l�� t� ��n her �ey bu dün ya da ka l�r.
Ev, bark, ara ba, han, ha mam, se ni sen ya pan her �ey
bi ter. Do �al ola rak ölüm den kor kar s�n. Dün yan yal n�z -
ca sa hip ol duk la r�n dan iba ret se ve tüm ça ban yal n�z -
ca da ha çok �e ye sa hip ol mak ise mal la r� na sa r�l man,
her kes ten kork man ve hiç kim se ye gü ven me men
nor mal dir. O za man ba ba na da hi gü ve ne mez sin.
Anan, ba ban, kar de� le rin tüm kut sal var l�k la r�n, hep si,
ama hep si bi rer kor ku lu rü ya olur se nin için. “ Ne yi mi
ka pa cak lar ?” di ye en di �ey le bek ler sin. Böy le bir ya -
�a ma da yan mak ko lay m� d�r? Bu gü ven siz or tam da
hu zu ru, mut lu lu �u bul mak ola s� m� d�r? 

Ruh sal zen gin lik için de ya �a yan in san ölüm den
kork maz. Mut lu lu �un pe �in de hiç ko� maz. O Al lah’�n
cö mert li �i ne ina n�r, s� n�r s�z sev gi si ni ve ya rat t� �� s� n�r -
s�z ni met le ri bi lir. Ver di �i her �e yin ne �e, se vinç, ac�,
ke der ne olur sa ol sun ken di hay r� için gel di �i ne ina n�r.                   

Her rüz gâr da e�il mez, her f�r t� na da y� k�l maz.
Ölüm den kork maz. Ölü mün de ya �a mak ka dar do �al
ol du �u nu bi lir ve yi ne bi lir ki, ölüm bir son de �il ye ni
bir ba� lan g�ç t�r. Dün ya sal ya �a m�n da ona ev sa hip li �i
ya pan be den es ki mi�, gö re vi ni bi tir mi�, top ra �a ka r�� -
m�� t�r. Ruh tüm ölüm le ri a�a cak güç te dir.

Al lah bi zi dün ya ya mut lu ol mak için gön de rir. Çev -
re miz mut lu lu �u muz için su nu lan mil yon lar ca f�r sat ile
do lu dur. Sen ye ter ki ka p� la r� aç, en gel le ri kal d�r. Kin,
nef ret, k�s kanç l�k, ha sis lik mut lu lu �un en bü yük en gel -
le ri dir, on lar dan kur tul. Bun lar dan kur tul ma dan mut lu -
lu �a yel ken aça maz s�n. Hep di be do� ru ba tar s�n.

Aç göz le ri ni, te miz le içi ni. Ken di de rin li �i ne ula�,
ken di ni ke� fet. Sen ev re nin en �e ref li var l� �� ola rak
dün ya ya gel din. Ye ler de sü rün me. Zih ni nin ve be de -
ni nin dün ya sal is tek le ri ne esir ol ma. Sen yü ce bir var -
l�k s�n sev gi, �ef kat ve mer ha me tin ver di �i ruh sal zen -
gin lik için de ya �a ma l� s�n.  
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Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te
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Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

ÖN CE SEV Gİ � DAVA SÜRERKEN �N�AAT YÜKSELMEYE DEVAM ED�YOR!..

Kadıköy’ün en ye�il noktalarından Göztepe'deki Meteoroloji
arsasına yapılan in�aat, Kadıköy Belediyesi’nin yasal

ba�vurularına ra�men hızla yükseliyor. Ba�kan Av. Selami Öztürk,
in�aatın durdurulması için açtıkları davanın sonuçlanmasını 1,5

yıldır beklediklerine dikkat çekerek, ''Ama di�er yandan da in�aat
sürüyor. Yani atı alan Üsküdar’ı geçiyor'' yorumunu yaptı.

T.C.
KADIKÖY BELED�YE BA�KANLI�I

Yazı ��leri Müdürlü�ü Meclis Bürosu �efli�i

Sayı: M.34.3.KAD.0.10-301-03/597295
25/07/2011
Konu: Meclis Gündemi

T.C.KADIKÖY �LÇES� BELED�YE BA�KANLI�INDAN
Kad�köy Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 3.  Toplant� Y�l�nda yapaca�� A�ustos Ay�

Toplant�lar� 01 A�ustos 2011 Pazartesi -  05 A�ustos 2011 Cuma tarihleri aras�nda
yap�lacakt�r.

A�ustos Ay� Toplant�lar�n�n ilk birle�imi 01 A�ustos 2011 Pazartesi günü, saat 16.30’da
Kad�köy Belediyesi Meclis Binas�, Meclis Salonunda yap�laca��ndan Say�n Meclis Üyelerinin

toplant�ya te�riflerini rica ederim. 
Av. Selami ÖZTÜRK 

Belediye Ba�kanı
GÜNDEM:
1. Mali Hizmetler Müdürlü�ünün, 2011 Y�l� Gider Bütçesinde aktarma yap�lmas� ile ilgili teklifi.
2. Fen ��leri Müdürlü�ünün, Göztepe E�itim ve Ara�t�rma Hastanesinde yeni yap�lan Prefabrik
Çocuk Klini�i ek hizmet binalar�n�n çevresinde bulunan alanda sert zemin düzenlenmesi ile
ilgili teklifi.
3. Fen ��leri Müdürlü�ünün, Kad�köy �lçesi Nüfus Müdürlü�ü binas� 2. Kat iç boya ve tadilat
i�lerinin yap�lmas� ile ilgili teklifi.
4. Sa�l�k ��leri Müdürlü�ünün, Çocuk Yuvalar� Yönetmeli�i ile ilgili teklifi. 
5. Sa�l�k ��leri Müdürlü�ünün, Rana Be�e Sa�l�k Poliklini�inde hizmet vermeye ba�layan
Kardiyoloji Poliklinik hizmeti ücret tarifesi ile ilgili teklifi. 
6. �mar ve �ehircilik Müdürlü�ünün, Göztepe Mah., 109 pafta, 501 ada, 25 parsel ile ilgili
teklifi. 
7. �mar ve �ehircilik Müdürlü�ünün, Kad�köy �lçesi 681 ada, 6 parsel ile ilgili teklifi.
8. �mar ve �ehircilik Müdürlü�ünün, Kozyata�� Mah. 178/2 pafta, 3170 ada, 105 parsel ile ilgili
teklifi.

Ta�yapı Firması’nın  Selamiçe�me’de “Four Winds Residence”
adıyla tanıttı�ı rezidanslar 45 katlı, 4 kule olarak  in�a ediliyor.

Firmanın internet sitesinde tanıtımını yaptı�ı rezidansların satı�
bedelleri  için dolar üzerinden dudak uçuklatan rakamlar

konu�uluyor. Rezidanslar,  4 yönü de görecek, Kadıköy’ün tüm
manzarasına sahip olacak �ekilde in�a edilirken, rezidansların

sahiplerine 2013’te teslim edilece�i de belirtiliyor.

REZ�DANSLAR 2 YIL SONRA B�TECEK 
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Ye�il alan hızla yok olurken Kadıköy Belediyesi yargıya ba�vurdu.Meteoroloji arsası 2004 yılında ye�illikler içindeydi.

Hızla yükselen beton yı�ınları Özgürlük Parkı’nı gölgeliyor.
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�stanbul'un en ye�il semtlerinden
Poyrazköy'de hizmet veren

Çapari Balık Restaurant'ta, deniz
ürünlerinin de kahvaltılıkların da

en tazesini yiyebilirsiniz....

Sevgili okurlar,
Bu hafta sizlerle Kad�köy'e en
yak�n, denizden de rahatl�kla
faydalan�labilecek bir lezzet

yolculu�u yapal�m istedim. Çünkü
�ehir neredeyse 40 dereceye varan
s�caklardan dolay�  ya�anamaz hale

gelmi� durumda... Fakat tatil
olanaklar� k�s�tl� olan insanlar,  bu

s�caklarla ya�amak zorunda. Gerçi
�ehrimizin her yeri denizlerle kapl�,
üstelik plajlar�m�z da var ama  gene
de de�i�ik yerler görelim gözümüz
ye�ile ve maviye doysun diyerek
Poyrazköy'e do�ru yola ç�kt�m.

Çok de�il 1 saat süren keyifli bir
yolculukla Poyrazköy'e

varabiliyorsunuz. �ster k�y� k�y�
bo�az yoluyla Beykoz üzerinden
gidin, isterseniz Kavac�k'tan yeni

aç�lan da� yolundan
Kaymakdonduran üzerinden gidin,
her iki yol da ye�ilin bütün tonlar�n�

giymi� adeta ruhu dinleniyor
insan�n. Beykoz'dan sonra Akbaba

köyünü geçer geçmez solda
tabelay� görüyorsunuz. Hafif bir
yoku�tan sonra engin bir ye�ilin

içinde kaybolan keyifli virajlarla
Poyrazköy'e var�yorsunuz. Köy

Cenevizliler zaman�ndan kalma bir
bal�kç� köyü... Eskiden askeri bölge
oldu�u için sadece orada ikamet

edenler kimliklerinde
girebiliyorlard�. O köyde oturan

tan�d���n�z yoksa köye

giremiyordunuz. �imdilerde
serbest. Kavac�k'tan saat ba��

belediye otobüs seferleri konmu�.
Köye tepeden bir yolla

giriyorsunuz. Manzara müthi�;
kar��n�zda Karadeniz'e aç�lan kap�
Rumeli Feneri, Anadolu feneri ve
uçsuz bucaks�z Karadeniz... Biraz

köy içine döndü�ünüzde
inan�lmaz güzellikte bir koy
görüyorsunuz.  �ki kilometre

civar�nda bakir bir kumsal....Köy
içinden manzaray� izleyerek

a�a��ya iniyorum... Kumsalda halk
plaj� ve sosyal tesisler kurulmu�,

insanlar c�v�l c�v�l tertemiz
denizden faydalan�yorlar.. Di�er

yanda bal�kç� tekneleri bal�k
mevsimini bekliyorlar k�y�da...

Mevsiminde hepsi Karadeniz'e
aç�l�p günlerce kal�yorlar sonra

gelsin kalkan
bal�klar�....

Sahilde birkaç
tane bal�k
restoran�
gözüme
çarpt�...

Birine girdim;
ÇAPAR� BALIK
RESTAURANT...

�aban -Mehmet
Güntulun karde�lerin

çal��t�rd��� bir aile i�letmesi.. Köyün
çocuklar� ki karde� 1990 y�l�nda

açt�klar� bu mekanda i�lerine a��k
bir �ekilde hizmet veriyorlar..

"Burada herkes bal�kç�d�r, herkesin
teknesi vard�r. Geçimini bal�kla

sa�larlar'' diye söze girdi �aban
bey, ''Biz de 15 sene kendi

teknelerimizle bal�kç�l�k yapt�k.
Daha sonra köyümüze bir yat�r�m
yapal�m buralar� bir renklendirelim
diye 5 masal� bir yerle ba�lad�k..
��te bu hale geldik " diyor... �u

anda k���n 200 ki�i kapasiteli kapal�
salonu yaz�n deniz k�y�s�nda bir o
kadar ki�iyi a��rlayan, 500 ki�ilik

dü�ün yap�labilen önünde kumsal
ve denizi olan �irin bir Bal�k

Restaurant ÇAPAR�.... Mevsimine
göre günlük olarak denizden ne
ç�karsa onu sunan bir yer. Daha

sonra köyün di�er delikanl�lar� da
bu i�e el atm��lar. �u anda 3 tane

yan yana �irin bal�k restoran�
bulunuyor Poyrazköy'ün...

�aban bey anlatmaya devam
ediyor; ''Benim dedem Atatürk'ün

kaptan�yd�... Savarona yat�n�n
kaptan�yd�.. Hatta soyad�m�z�

Atatürk vermi�tir bize...Biz de bu
soyada lay�k olmak için elimizden
geldi�ince gayret gösteriyoruz...''

Gerçekten de iki karde�in çocuklar�
da i�lerinin ba��nda ar� gibi

çal���yorlar..�aban bey bütün s�cak
mezeleri bizzat yap�yor... So�uk

mezecisi ayr�....Asla ba�ka yerden
bal�k alm�yorlar... Kendi bal�klar�n�
sunuyorlar. ''Bu mevsimde olta

bal��� istavrit bir de iskorpit
verebiliyorum. Buzhane bal��� asla
burada yiyemezsiniz...Her gün 25

çe�it meze, taze taze
haz�rlan�r ve
sunulur'' diyor

�aban bey..
Tabii ki biraz

sala� bir
mekan, tam
bir bal�kç�

meyhanesi...Bu
arada

midyelerimiz ve
bal�klar�m�z geldi...Tazecik ince

k�y�lm�� roka salatas�... �stavritler
ç�t�r ç�t�r, oltadan yeni toplanm��...
Midyeler Fil burnundan kayalardan
özel toplan�yor...Yani her �ey yerli,

yöreye ait.... �imdi s�k�
durun..�aban beyin bir de annesi

var, 80 ya��nda tam bir
Karadenizli...O�ullar�na yard�m
ediyor arada bir.. Karalahana

sarmalar� da i�te bu anneden...
Böyle lezzeti asla ba�ka yerde
bulamazs�n�z.. Ayr�ca  zar gibi

yufka aç�p bol cevizli  baklavas�n�
da yemeyin yan�nda yat�n...

ÇAPAR� kahvaltı
Ne alaka diyeceksiniz ama ,

Çapari'de kahvalt� da var.. Hafta
sonlar� köy kahvalt�s� haz�rlan�yor..
Ama ne kahvalt�! Gerçekten köy

kahvalt�s�.. Anne, bahçedeki
inekleri sa��yor,  mis gibi taze süt..

Tereya��n� anne yay�kta kendi
elleriyle yap�yor, mis gibi hakiki

tereya�...Yumartalar folluklardan
s�cak s�cak al�n�p istedi�iniz �ekilde
haz�rlan�yor... Kuymak, kahvalt�n�n

olmazsa olmaz�...(Karadeniz
mutfa��ndan nefis bir tat) Bu da
anneden....Yani ben eminim ki

ba�ka hiçbir yerde yiyemeyece�iniz
lezzetleri tadacaks�n�z... Tertemiz

denizden faydalanacaks�n�z... Bir
günde sanki bir hafta tatil yapm��

gibi dinlenmi� olarak
döneceksiniz...Üstelik sadece 1
saatlik keyifli bir yolculukla...Evet
haftaya bol ye�illi ve manzaral�

yerlerde bulu�uyoruz...
Lezzetli günler diliyorum....

Poyrazköy Liman Cad. no.16
BEYKOZ Tel: 0216 320 12 18 / 19
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Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

Çölde çı�lık atan bir ses.
Onlar insan de�il mi?
Akılcı yönleri yok mu?
Onları kendin gibi sevmeye

mahkum de�il misin?
Bu sözler gösterimdeki ‘Ya�muru

Bile’ filminden. Bu sözleri söyleyen
ki�i 1500’lü y�llarda Bolivya’ya gelen
�spanyol askerlerinin buradaki yerli
kabilelere zulüm edip, ellerindeki
de�erli alt�n ve baharat kaynaklar�n�
sömürüp onlara i�kence edip zorla
çal��t�ran sözde ka�iflere bir rahibin
söyledi�i sözler. Bu laflar�n 1500’lü
y�llarda söylenmesine ra�men film
ba�ar�l� bir kurgu yard�m�yla o
günlerden bu zamana hiçbir de�i�me
olmad���n� gözler önüne seriyor.
Filmin nelere daha de�indi�inden
önce Bolivya’n�n tarihine ve
bugününe bakarsak filmi izleyenler
ve ya izleyecekler için daha anlaml�
olur.

■ BOL�VYA
Bugünkü Bolivya'da ya�ayanlar�n

ço�unlu�unu te�kil eden Aymarslar
muhtemelen bu medeniyeti
kuranlar�n torunlar�d�r. 15. as�r
ortalar�na do�ru �imdiki Peru

taraf�ndan gelen �nka’lar, Aymarslar�n
bir k�sm�n� yenerek Bolivya'n�n
Altiplano bölgesini ele geçirdiler.
Ancak Aymarslar yak�n da�lara
yerle�tiler ve �nkalar ile anla�arak
orada ya�amaya ba�lad�lar. Da��

kendi etkileri alt�na ald�lar. 1531'de
Francisco Pizarro komutas�nda
buraya gelen �spanyollar, �nkalarla
yapt�klar� sava�lar sonucu 1528'de
Bolivya'n�n tamam�n� ele geçirdiler.

�spanyollar 16. as�rda dillere
destan olan zengin gümü�
yataklar�nda yerlileri ve Afrika'dan
getirilen zencileri köle olarak
çal��t�rd�lar. 1650 y�l�nda koloninin
merkezi olan Potosi �ehri 150.000
nüfusu ile Latin Amerika'n�n en
büyük �ehriydi.

�spanyollar�n yerli halka yapt�klar�
idari bask�lar üzerine 17 ve 18. as�rda
bir dizi siyasi ihtilal meydana geldi.
1780 y�l�nda bir grup yerli, La Paz
liderli�inde isyan ettiler ve gerilla
sava�lar� yapt�larsa da yenilerek
birço�u yok edildi. �lk ba��ms�zl�k
hareketi, 1809 y�l�nda ba�lat�ld� ve
ba��ms�zl�k ilan edildi. Ancak
�spanyollar�n ba��ms�zl��� kabul
etmemesi üzerine ba�layan uzun
sava�lar sonucunda, 1825 tarihinde
�spanyollar Bolivya'n�n ba��ms�zl���n�
kabul etmek zorunda kald�lar.
Bolivyal�lar bir cumhuriyet idaresi
kurdular ve Chaguisaca �ehrini
Sucre ismi ile ba��ehir yapt�lar.

1883 y�l�na kadar süren sava�ta
Bolivya ve Peru, �ili'ye yenildi,
Bolivya büyük okyanus k�y�lar�n�
�ili'ye b�rakmak zorunda kald�.
Yapt��� sava�lar� kaybedince, 1903'te

Acre bölgesini Brezilya'ya,
Chaco'nun bir bölümünü 1932'de
Paraguay'a b�rakt�. Ülke çe�itli iç
kar���kl�klar içinde uzun müddet
çalkaland�. Madenler 1952'de
devletle�tirildi ise de 1966'da tekrar
özel sektöre devredildi. 1974'te
yap�lan fiyat ayarlamalar� ülkede
büyük kar���kl�klar ç�kmas�na sebep
oldu. Yüzlerce yerli öldürüldü.
1976'da ordu idareye el koyarak
yönetimi ele ald�. Kar���kl�klardan
sonra ordunun 1982 y�l�
temmuzunda, general Guido
Vildoso'yu cumhurba�kanl���na
getirmesi ile durum biraz sakinle�ti.

Günümüzde ise 9 milyon nüfuslu
Bolivya, Latin Amerika’da iki alanda
gümü� madalyaya sahip; ilki k�tada
en zengin do�algaz yataklar�na sahip
ülkeler s�ralamas�nda, ikincisi ise en
yoksul ülkeler s�ralamas�nda. 100
milyar dolar�n üzerindeki petrol ve
do�algaz rezervleri, ülkenin d��
borcunun 16 kat�na, y�ll�k kamu
yat�r�mlar�n�nsa 130 kat�na e�it. Buna
ra�men Bolivyal�lar�n %65’i yoksulluk
s�n�r�n�n alt�nda ya��yor. Petrol
tekelleriyse yat�rd�klar� her 1 dolar
kar��l���nda 10 dolar kazan�yorlar.
Zenginlikle yoksullu�un böylesine
çeli�kili bir birliktelik sergilemesi
elbette toplumsal patlamalar� da
beraberinde getiriyor. Su da��t�m�n�n
özelle�tirilmesi sonucunda, bir
Frans�z su da��t�m tekeli piyasay� ele
geçirmi� ve yoksulluktan k�vranan
halk, suyu %35 daha pahal� almak
zorunda b�rak�lm��t�.

Ya�muru Bile filminde, bu halk
ayaklanmas�n�n içinde bir grup
sinemac�n�n halk�n da figüran olarak
kullan�ld��� Colomb ve �spanyollar�n
Bolivya’da ya�ad�klar� ve buradaki
halka yapt�klar� zulmü anlatmaya
çal��an bir film çekme çabas�n� ve
ya�ad�klar� zorluklar� izliyoruz. Hem
geçmi� olaylar hem de günümüz
olaylar�n� ba�ar�l� �ekilde kurgulayan
film finale do�ru gerilimi
t�rmand�rarak ilerliyor, ya�ananlara
ortak olmam�z� sa�l�yor. Ba�lang�çta
sadece film çekmeyi dü�ünen grup
içindeki karakterler zaman ilerledikçe
bölgeyi tan�yor ve karakterlerinde
de�i�iklikler ya�an�yor. Konu olarak
yabanc� ülkeye giden ve film
çekmeye çal��an bir grup

sinemac�n�n film çekiminde
ya�ad�klar� gibi basit bir ç�k�� noktas�
olan film, yerinde tespitleri ve
Bolivya’daki su ayaklanmas�n�n içine
dü�ürdü�ü sinemac�lar�yla ve
elbetteki �spanyol sinemas�n�n üç
ba�ar�l� ismi Gael García Bernal, Luis
Tosar, Karra Elejalde ile uluslararas�
ba�ar� sa�layacak bir filme
dönü�üyor. Bernal,  ‘Paramparça
A�klar Köpekler’ ile ba�layan
kariyerinde dünya çap�nda
bir y�ld�z. Tosar ‘Celda
211’ ile uluslararas�
arenada
�spanyollar�n
y�ld�z� oldu.
Elejalde ‘Los
cronocrímenes’
filmiyle akl�larda
yer etmi�
ba�ar�l� bir
oyuncu. Ama
filmin as�l
alk��lanacak
oyuncusu ço�u yerde
Bernal-Tosar-Elejalde
üçlüsünü bile sollayan, yoksul aile
reisi ve k�z babas�, aktivist ve figüran
rolündeki Juan Carlos Aduviri.

Filmdeki ad�yla Daniel ve filmin
içindeki filmdeki ad�yla Hatuey. Film
içindeki filmde �spanyollara isyan
eden Hatuey, film içinde su haklar�

için  ailesiyle birlikte protestocular�n
ba��n� çeken Daniel rollerinde olan
Aduviri her iki rolünde hakk�n�
veriyor. Geçmi� ve günümüz
ele�tirilerinin hedefini bulmas�n�
sa�layan Aduviri filmin en büyük
art�lar�ndan biri. 

Sinema hayat�na oyunculukla
ba�layan yönetmen Iciar Bollain
‘Gözlerimi de Al (Te doy mis ojos)’
filmiyle gönüllerimize taht kurmu�tu

zaten. Bu filmiyle beklenen
yönetmen aras�nda

yerini ald� kendi
ad�ma. Görsel

aç�dan ba�ar�l�,
tarihi
saptamalar�yla
vurucu filmi
mutlaka izleyin.
Halk, haklar,
sömüren

�irketler,
sömürülenler,

hükümet bask�s� vb.
kelimelerden

ho�lanmayanlar uzak
dursun. 

Yaz�m� filmdeki Daniel’in halka
yapt��� konu�madan ufak bir al�nt�yla
bitiriyorum; “Bizim irademiz d���nda
nehirlerimizi, göllerimizi, hatta
ya�muru bile sat�yorlar. Hem de
kanunlarla.”

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
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HEM DENiZ HEM DAMAK ZEVKi

Onları Kendin Gibi Sevmeye
Mahkum Değil Misin?

Ha zır la yan: Der sim ÖZEL
dersim92@hotmail.com
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● Berna AKHUN / Eylem Ba�ak �ENTÜRK

�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si’nin Ka d� -
köy’de ba� lat m�� ol du �u yol ça l�� ma la r� ve
ka z� lar  Ka d� köy lü le ri ma� dur et ti. Yak la ��k 2

ay ön ce ba� la yan ça l�� ma lar ne de niy le, yol lar da
so run suz ca yü rü mek bi le im kan s�z ha le
gel di. Özel lik le Ka d� köy’ün en
i� lek cad de le rin den bi ri
olan Ku� di li Cad de -
si’nde ki kal d� r�m ça -
l�� ma la r� hem va tan -
da ��n ula �� m� n� en -
gel li yor, hem de es -
na f�n mü� te ri kay -
bet me si ne ne den olu -
yor. Ge rek so kak ta ki
si mit çi ler, ge rek se de ec -
za ne, dö ner ci, f� r�n, ma nav,
ma �a za gi bi me kan lar, bu du rum -
dan son de re ce �i ka yet çi. 

■ KU� D� L� ES NA FI NIN YE N� ADI:
“MA� DUR ES NAF”

Ka z� la r�n ç� kar d� �� toz ve pis lik ten en çok et -
ki le nen es naf gru bu nun ba ��n da ise res to ran ve
ca fe ler ge li yor. Yol da ki ça l�� ma lar dan do la y�
olu �an toz la r�n ye mek le rin üze ri ne sin di �i ni,
mü� te ri le rin aç�k alan da otu ra cak yer le ri ol ma d� -
�� n� an la tan dük kân sa hip le ri, mü� te ri sa y� s� n�n
dü �ü �ü ne de niy le eko no mik zor luk lar ya �a d�k la -
r� n� vur gu lu yor lar. Bu ya �a nan du ru mu ''so rum -
suz luk'' ola rak ni te le yen es naf, bu ça l�� ma la r�n

da ha da uza ma s� ha lin de, ''yol la r� ka pa t�p pro tes -
to ey le mi'' yap ma ha z�r l� ��n da... 

■ KA DI KÖY'ÜN ÇEV RE S� �N �A AT!
�BB'nin il çe de ki ça l�� ma la r� n�n bir di �er ad -

re si de Ha san pa �a'da ki Ka d� köy Be le di ye Bi na -
s�’n�n çevresi. Buras� uzun za man d�r bü yük bir

in �a at kar ma �a s� ha lin de. Bu ra dan geç me ye
ça l� �an ya ya lar, bir yan dan kal d� -

r�m da yü rü me ye, di �er yan dan
da h�z la akan tra fi �e kur ban

ol ma ma ya ça ba l� yor lar.
Kur ba �a l� de re Cad de si
ile Fah ret tin Ke rim
Gö kay Cad de si'nin be -
le di ye bi na s� önün de

ke si� ti �i, ol duk ça yo �un
olan yer de hiç tra fik ��� �� -

n�n da ol ma ma s�, ka za la ra
ade ta da ve ti ye ç� ka r� yor. Be le -

di ye ça l� �an la r� da her gün i� ye ri ne
gi ri� ve ç� k�� lar da, çu kur lar dan at la mak, tah ta ka -
las la r�n üze rin de yü rü mek, kor ku luk la ra tu tun -
mak gi bi ip ti dai yön tem le ri kul lan mak zo run da
ka l� yor lar. Bu du rum sa de ce be le di ye ça l� �a n� n�
de �il, be le di ye ye ge len Ka d� köy lü le ri de zor lu -
yor. En gel li ol ma yan la r�n bi le geç mek te zor lan -
d�k la r� yer le ri ge çi� için kul lan mak zo run da ka lan
en gel li va tan da� lar da is yan edi yor. 

Ka d� köy lü ler, can kay b� ya da mad di ha sar la
so nuç la nan bir ka za ya �an ma ma s� için, ge rek li
ön lem le rin al�n ma s� n� ve ça l�� ma la r�n h�z la bi ti -
ril me si ni is ti yor. 

Cum hu ri yet Halk Par ti si (CHP)
Ge nel Ba� ka n� Ke mal K� l�ç -
da ro� lu, Ata �e hir Be le di ye

Ba� ka n� Bat tal �l gez di ile bir -
lik te Ata �e hir Be le di ye si Na -
z�m Hik met Par k� ve Hey ke -
li'nin aç� l� �� n� yap t�. 

Aç� l�� ön ce si kon ser ve -
ren Mo �ol lar park ala n�n da
top la nan bin ler ce Ata �e hir li -
yi co� tur du. 

Ata �e hir Be le di ye Ba� ka -
n� Bat tal �l gez di ve e�i Gam ze
Ak ku� �l gez di aç� l�� tö re nin de;
CHP Ge nel Ba� ka n� Ke mal K� l�ç da -
ro� lu, CHP Ge nel Sek re te ri Bih lun Ta -
may l� gil, CHP Ge nel Ba� kan Yar d�m c� la r�
Gür sel Te kin, Hur �it Gü ne�, Er do �an Top rak, En gin
Al tay, mil let ve kil le ri ve be le di ye ba� kan la r� na ev sa hip li �i
yap t�. �l gez di, “Bu gün bu ra da bü yük �a ir Na z�m Hik met’in
ad� na yap t� �� m�z park ve hey ke lin aç� l� �� n� CHP Ge nel Ba� -
ka n� Sa y�n Ke mal K� l�ç da ro� lu ile bir lik te ya p� yo ruz. Bun -

dan böy le Na z�m Hik met’in ha t� ra s� na
bu ra da sa hip ç� ka ca ��z” de di. CHP

Ge nel Ba� ka n� K� l�ç da ro� lu da
''Bu park için Na z�m Hik met is -

mi çok gü zel se çil mi�. Çün kü
Na z�m Hik met y�l lar y� l� öz -
gür lük mü ca de le si ver di, in -
san la r� için �i ir ler yaz d�. �i ir -
le ri ki tap la� t� r�l d� ama ki tap -
la r� ya sak lan d�. Ha pis ha ne -

ler de öm rü nü ge çir di ve ül ke -
si ni ter k et mek zo run da kal d�.

Onun me za r� Mos ko va’da ama
onun bü tün öz le mi Ana do lu’da bir

ç� na r�n al t�n da yat mak t�. Onun bu öz -
le mi ni gi de re me dik. Ama onun ad� na

Ana do lu’nun da bir par ça s� olan Ata �e hir’de
ad� na bir park ve hey kel ku ra rak ad� n� an� yo ruz” di ye

ko nu� tu. K� l�ç da ro� lu, Na z�m Hik met Hey ke li ni ya pan hey -
kel t� ra� Hü se yin Yü ce’ye de pla ket ver di. Da ha son ra ün lü
�ar k� c� Mu rat Boz da ver di �i kon ser le Ata �e hir li le re bü yük
bir co� ku ya �at t�.
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or veç, geç ti �i miz gün ler de bir kök ten din ci nin sal d� -
r� s� so nu cu dok san üç ki �i nin ha ya t� n� kay bet me siy -
le bü yük bir tra je di ya �a d�. Adam lar �kin ci Dün ya
Sa va ��’ndan be ri böy le bir olay ya �a ma m�� lar; bir

an da �o ke ol du lar, bü tün dün ya da ‘fla�’ ha ber ola rak gün ler -
dir ko nu �u lu yor. Biz de ben zer sal d� r� la ra çok da ha s�k rast -
lan d� �� için, de �il dün ya n�n ge ri ka la n�n da, biz zat ken di ül ke -
miz de bi le bir iki gün ha ber olu yor son ra pat di ye gün dem
de �i �i ve ri yor, olan lar unu tu lu yor…

Tür ki ye’de stan dart ya �a m� n� sür dür mek da hi bü yük bir
stres kay na ��y ken, he le de �s tan bul gi bi bir mer kez de ya �� -
yor sa n�z; haf ta so nu stres at mak için gez me ye gi der ken bi le
tra fik stre si ya �� yor, ‘çi vi çi vi yi sö ker’ mi sa li bir stre si di �er bir
stres le te la fi edi yor su nuz. Kap kaç ç� lar dan ko run ma iç gü dü -
sü o ka dar içi me i� le mi� ki, sol om zum sü rek li tu tuk. Çün kü
far k�n da ol ma dan çan ta ma s� k� s� k� as�l mak tan, bo yun kas la -
r�m gev �e me yi unut tu, y�l lar d�r kas ka t� du ru yor lar. Bel li bir ya -
�a ge lip de hâ lâ bo yun f� t� �� ol ma ya na anor mal gö züy le ba -
k� l� yor ar t�k! Bu na ra� men, il ginç tir ki, is ta tis tik le re gö re in ti -
ha r�n en yük sek oran da gö rül dü �ü ül ke ler Bal t�k ül ke le ri. Ku -
zey’den Ak de niz’e in dik çe oran dü �ü yor. Ha va n�n sü rek li ka -
pa l� ol ma s�, ay lar sü ren ge ce ler, faz la ça l�� ma ve al kol gö rü -
nen et ken ler. Din de önem li bir et ken ola rak dü �ü nü le bi lir.
Müs lü man l�k’ta da H� ris ti yan l�k’ta da in ti har bü yük gü nah sa -
y� l�r. Di ni inanç lar Ak de niz’den Ku zey’e git tik çe ya �am üze -
rin de ki et ki si ni bel li oran da kay be di yor. Ne ka dar do� ru bil -
mi yo rum ama stres ora n� n�n faz la dü �ük ol ma s� n� da se bep
gös te ren ler var. �s kan di nav ül ke le rin de stres siz lik ten ve mo -
no ton luk tan dep res yo na gi ren ler için, psi ko log la r�n grup la ra
su ni stres se ans la r� yap t� �� n� duy mu� tum. Bu da iyi ko les te -
rol, kö tü ko les te rol gi bi bir �ey her hal de! Yi ne de in sa n�n ken -
di ül ke si ni dü �ü nün ce si ni ri bo zu lu yor, “Kar de �im se nin ül -
ken de nü fus az ya �am stan dar d� yük sek, ye di �in önün de
ye me di �in ar kan da, ne der din var de li mi sin di va ne mi sin?”
di ye si ge li yor…. Bu nun la be ra ber ül ke ola rak cid di is ta tis tik
ve ka y�t prob lem le ri miz var; bu yüz den as l�n da ül ke miz de ki
in ti har ora n� n� tam ola rak da bi le mi yo ruz. Stre se ba� l� kalp ve
da mar has ta l�k la r� na hiç gir mi yo rum bi le….

Za man sal ola rak kar �� la� t� r�r sak in san l�k ge li� tik çe bi rey -
sel ola rak yal n�z la� ma ve dep re sif ruh hal le ri nin de art t� �� n�
tes pit ede bi li riz. Bu yüz den son y�l lar da yük se len bir ‘trend’
var: ki �i sel ge li �im ki tap la r�. Sa t�� oran la r� n� ve re me ye ce �im
ama ki tap ç� lar da en ön saf lar da yer al d�k la r� n� göz lem li yo -
rum. �n san la r� pa sif le� tir mek için mi ne dir, ‘bi ri sa na to kat
atar sa öbür ya na �� n� dön’, ‘iyi dü �ü nün ce her �e yin dü ze le -
ce �i ne inan’ gi bi dav ra n�� ka l�p la r� cid di an lam da em po ze
edil me ye ça l� �� l� yor. ‘Sü rek li ay n� so ru nu ya �� yor san so run
sen de dir’, ay lar ca ken di ni di dik le, ço cuk lu �u na dön, ben ne -
re de ha ta ya p� yo rum di ye otur a� la ken din ba� la! Pe ki top -
lum e�i tim siz ola bi lir mi? Eko no mik s� k�n t� lar, bir de e�i tim -
siz lik le bir le �in ce ge nel bir ego, ya lan ve ri ya so ru nu ba� gös -
te ri yor ola bi lir mi? “Yok yok sen on la ra ta k�l ma, so run sen de,
her �ey içi miz de”. Ta mam da olup bi ten ler gö rül me ye cek,
ken di içi ne dö nüp de hu zur bu lu na cak gi bi de �il ki! Her �e -
ye ra� men hu zur lu ve mut lu ola bil mek için in san l�k tan ç�k -
mak la z�m. Ki bu nu ba �a ran lar da yok de �il! Ka fa s� n� da ��t -
mak için te le viz yo nu aç�p da ha ber le re rast la d� m�, in sa n�n di -
rek bi lek le ri ni ke se si ge li yor. Ha ber ler san ki çok �a ha ney mi�
ve Ku zey ül ke le ri gi bi stres ek si �i miz var m�� gi bi, bir de o ha -
ber le ri öy le bir ha z�r la y�p su nu yor lar ki! Kö tü bir ha ber mi var
on ke re tek rar et, kan m� var di bi ne ka dar ‘zum’la y�p gös ter,
bir de al t� na öy le bir mü zik koy, üze ri ne öy le bir d�� ses dö �e
ki sey re den her ke sin bü tün ge ce si ni ze hir ede bi le sin. San ki
der di miz az m�� gi bi, duy gu sö mü rü sü nün rey ting yap t� ��, pa -
ra et ti �i bir ül ke de ya �� yo ruz. Bü tün bun lar la be ra ber dep res -
yon da va kit ve bi linç is ter. Tür ki ye’de her bi ri miz bi rer eko -
no mi, te rör le mü ca de le ve po li ti ka pro fe sö rü (!) ol du �u muz
için ken di miz le u� ra� ma ya da, bi rey sel ola rak faz la dü �ün -
me ye de vak ti miz kal m� yor. Ha yat tan vaz geç mek için ön ce
bir ha ya ta sa hip ol man ge re kir. Ha yat der ken, gü ven lik, ya -
�am ka li te si, bi rey sel öz gür lük ve alt ya p� dan bah se di yo rum.
Bü tün bun lar dan son ra iç hu zu run yok sa, ne re de ol san bir
�ey fark et mi yor el bet te. Geç ti �i miz gün ler de ölen �n gi liz �ar -
k� c� Amy Wi ne ho use ör ne �in de gör dü �ü müz gi bi… He nüz
ölü mü nün in ti har olup ol ma d� �� aç�k lan ma d�, ol sa bi le aç�k -
lan ma ya bi lir de. Ama eko no mik bir so ru nu ol ma d� �� gi bi,
üre ti ci bir in san ol ma s� na ra� men uyu� tu ru cu ve al kol le do lu
ya �am �ek li nin ba� l� ba �� na bir çe �it in ti har ol du �u nu söy le -
ye mez mi yiz? 

Biz en iyi si ko nu yu, “her �e yin faz la s� za rar” di ye rek bu -
ra da ba� la ya l�m.

As l ı  AY HAN

N

Her şeyin
Fazlası Zarar
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ENGELL�LER�N SOSYAL HAKLARI
�ehirler Aras� Yolcu Ta��mac�l��� Yapan
Otobüslerde Özürlülere �ndirim
Karayollar� Ta��ma Yönetmeli�inin 57.
maddesi gere�i �ehirleraras�
otobüslerde %40 özür oran�na sahip
özürlü bireyler için bilet ücretinde,
geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30
indirim yap�lacakt�r. Ayr�ca taban ücret
alt�nda bilet kesme yasa�� özürlüler için
uygulanmaz.
Türk Hava Yolları'nda Özürlülere
�ndirimler
Türk Hava Yollar� taraf�ndan belirlenen
Usul ve Esaslarda Özürlülere indirim
uygulanmaktad�r. Türk Hava Yollar�,
yüzde 40 ve üzeri oranda özürlü olan
yolculara, uygulanabilir ücretler
üzerinden tüm iç ve d�� hatlarda yüzde
25 indirim sa�lamaktad�r. �ndirimden
faydalanmak  isteyen özürlüler, yüzde
40 ve üzeri oranda özürlü oldu�unu
belgeleyen, özürlü kimlik kart� veya
sa�l�k kurulu raporu veya "ÖZÜRLÜ"
ibaresi bulunan nüfus cüzdanlar�n� ibraz
etmeleri gerekmektedir. 
Ayr�ca, 'refakatçi ile seyahat etmelidir'
ibaresi bulunan doktor raporunun ibraz
edilmesi halinde, özürlü yolcu ile ayn�
seferde seyahat edecek bir refakatçisine
tüm iç ve d�� hatlarda uygulanabilir
ücretler üzerinden yüzde 25 oran�nda
indirim sa�lanmaktad�r.
TC Devlet Demir Yolları Tarafından
Özürlülere �ndirim
Malûl, gazi ve özürlülere anahat yolcu
trenlerinden %20 indirimle
yararlanabilmektedir.

Türkiye Denizcilik
��letmesi Taraf�ndan
Özürlülere �ndirim
Türkiye Denizcilik
i�letmelerine ait
Kruvaziye Seferler ve iç

hatlarda %20 indirim
uygulanmaktad�r.
�stanbul Deniz Otobüsü A�. Taraf�ndan
Özürlülere �ndirim  Bedensel Özürlüler
% 40 ve üzeri derecede özürlü bulunan
ve Nüfus Cüzdan�na özürlülük durumu
yaz�lm�� olan ki�iler.
● Bilgisayardan bilet kesilen d�� hatlarda
�ND�R�ML�,
● �ETT'den alacaklar� ÜCRETS�Z
seyahat kartlar� üzerine takt�racaklar�
indirimli akbillerini kullanmak suretiyle
akbilli hatlarda �ND�R�ML�.
BEYAZ KART (ücretsiz ula�ım kartı)
% 40 ve üstünde bir oranda Özürlüler
�çin Sa�l�k Kurulu Raporu bulunanlar
Beyaz Kart ile �ETT otobüsleri, Özel Halk
Otobüsleri, Metrobüs, Metro, Tramvay,
Füniküler Sistem ve �ehir Hatlar�
Vapurlar�’ndan ücretsiz olarak
yararlanabilirler. 
Beyaz Kart ç�kartmak için �ETT
��letmeleri Genel Müdürlüklerine
a�a��daki belgeleri ile müracaatta
bulunmak gerekmektedir. 
•T.C.Ba�bakanl�k Özürlüler �daresi
Ba�kanl���`n�n düzenledi�i Özürlüler �çin
Kimlik Kart�n�n asl� ve fotokopisi, veya
Özürlüler �çin Sa�l�k Kurulu Raporunun
“asl� gibidir” onayl�   fotokopisi
•1 adet resim
•1 adet nüfus cüzdan fotokopisi 
Özürlüler �çin Ücretsiz Seyahat Kart�
bedeli 10.00 TL 'dir. Kartlar�n herhangi
bir sebeple yenilenmesi talebinde (eski
kart�n ibraz� �art�yla ) 10.00 TL, 1. 2. ve
3. kez kay�p ve çal�nt� gibi nedenlerle
kart talebinde 20.00 TL ücret

al�nmaktad�r.
MÜRACAT

AVRUPA BÖLGES� :
Merkez: �ETT ��letmeleri Genel
Müdürlü�ü Halkla �li�kiler ve Seyahat
Kartlar� �ube Müdürlü�ü
Karaköy/�STANBUL (Tünel Yan�) 
TEL: 0 212 245 07 20 (20 Hat)  
FAKS: 0 212 292 25 46
Topkap� : (Sadece Bireysel Ba�vuru
Yap�labilmektedir)
Halkla �li�kiler ve Seyahat Kartlar� �ube
Müdürlü�ü Topkap� �ubesi
Fatih/�STANBUL (�ETT Topkap� Garaj�) 
TEL: 0 212 632 47 59/456  FAKS: 0 212
632 47 59-457
ANADOLU BÖLGES� :  
Kad�köy : Hasanpa�a �ubesi
Kad�köy/�ST. (Hasanpa�a �ETT Garaj�
Kar��s�) 
TEL: 0 216 325 27 36 FAKS: 0 216 428
79 15
Pendik : Halkla �li�kiler ve Seyahat
Kartlar� �ube Müdürlü�ü Pendik �ubesi
Pendik Belediye Ba�kanl��� Özürlüler
Koordinasyon Merkezi (Bat�
Mh.1.geziboyu cd.No:64
(Sahilde)Pendik/�STANBUL
Tel(Faks):0216-4835248-585 11 19
Kad�köy Belediyesi Engelli Dan��ma ve
Dayan��ma Merkezi
Adres: E�itim Mah. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. Poyraz Sok. 
Sad�ko�lu Plaza 5/5 Hasanpa�a /
Kad�köy
Tel: (0216) 330 71 74- (0216) 337 21 21
E-mail: eddm@kadikoy.bel.tr
Devam edecek..
B�ZE ULA�IN
Engelsiz �� ve �stihdam Merkezi
E�itim Mah. Kasap �smail Sok.
Sadıko�lu Plaza 5 No:49 Kadıköy -
�stanbul /Turkey 
Tel: 0 216 338 2414Fax:  338 88 84

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

SO RU:
Sa y�n �ük ran Ha n�m,
Y�l lar d�r al�� ve ri� yap t� ��m �N C� mar ka s�y la ya -
�a d� ��m s� k�n t� y� pay la� mak is ti yo rum. Sorun
ürün le de �il, ça l� �an la r�n tu tu muy la il gi li.
Mart’ta �n ci’den 2 ke mer al d�m. Ke mer ler den
bi ri ne faz la dan de lik de lin me si ge re ki yor du ve
ke me rin mer ke ze gön de ril me si ge rek ti �i ni
be lirt ti ler. 3 haf ta l�k bek le me sü re ci nin ar d�n -
dan ke mer gel di fa kat ol ma m��, Bir da ha git ti.
1 ay bek le dim tek rar gel di, tek rar git ti ve 3.
kez gön de ril me si nin ar d�n dan yi ne epey bir
sü re bek le dim. En so nun da si zi ara ya ca ��z
de nil di, 3 haf ta geç ti ara yan so ran yok. Ben
ara d�m bu se fer 2 sa at son ra ara ya ca ��z de -
nil di 1 haf ta geç ti ara yan yok. Ke mer kay be -
dil di ve bir ke re bi le kul la na ma d� ��m gi bi ça l� -
�an la r�n yak la �� m� hiç pro fes yo nel de �il di. Ürü nü kay -
bet tik le ri gi bi olum lu olum suz ne za ke ten bir dö nü� bi le
ya p�l ma d�. Sü rek li oya la may la, il gi siz lik le kar �� la� t�m. En
so nun da tu tum la r�n dan ra hat s�z oldu�um ve bir da ha
al�� ve ri� yap mak is te me di �im için pa ram� geri istedim.
Pa ra ia de si ya pa m� yo ruz de nil di. Ke me ri haf ta lar ca bir
de lik için bek le dim üs te lik do� ru ya p�l ma d� �� için sü rek li
bek le dim ve en so nun da kay bol du, so rum lu su da kar -
go �ir ke ti de nil di. 
Fa tu ram ol ma d� �� için 35 TL.lik tu ta r� al�� ve ri �im den dü -
�e bi le ce �im söy len di. Mü� te ri yi zor du rum da b� rak mak
ve mar ka dan uzak la� t�r mak tan ba� ka bir �ey de �il. Ben
de tüm bun lar dan son ra, pa ra ia de si ta le biy le �n ci Ge -
nel Mü dür lü �ü ne �i ka yet mai li at t�m. Sebep, bu yak la -
��m dan ra hat s�z ol mam ve ora dan bir da ha al�� ve ri�
yap mak is te me mem di. Ge nel Mü dür lük de ba na fa tu -
ram ol ma d� �� için pa ra ia de si ya pa ma ya cak la r� n� söy le di
fa kat ben ma� du ri ye ti mi tekrar anlatt�m.  1 haf ta son ra
ba na pa ra ia de mi ala bi le ce �i mi söy le di ler. Ben de al -
d�m. �im di ko nu çö zül mü� di ye cek si niz evet çö zül dü
ama si ze sor mak is ti yo rum; öde me si ni ya p�p, bir ke re
bi le kul la na ma dan ma �a za ta ra f�n dan kay be dil mi� ürü -
nün te la fi si ni ma �a za n�n he men yap ma s� ge re kir ken,
mü� te ri yi bu de re ce s� k�n t� ya sok mak ve u� ra� t�r mak
do� ru mu dur? Bu du rum da iz le di �im yol do� ru muy -
du? Bu ka dar u� ra� ma dan, bek le me den ba� ka ne ya -
p� la bi lir di? 
Te �ek kür ler 
En dam Yer 

YA NIT: De �er li tü ke ti ci miz
Sa t� c� lar sa de ce mal sat mak la de �il, ay n� za -
man da ka li te li, se ri ve du yar l� hiz met ver mek -
le de yü küm lü dür ler. �n ci y�l lar d�r mar ka ol -
mu�, bü yük bir �ir ket ama ya �a d�k la r� n�z pek
ho� de �il. Bi rin ci si ke mer del mek özel bir
ma ha ret ge rek tir me di �i  gi bi, son de re ce ba sit
bir i� lem le ya p� la bi le cek bir �ey ol du �u hal de
ke me ri ni zi gön der me le ri ni an la mak ola s� de -
�il. Bu ko nu da ikaz et sey di niz iyi olur du. Zi ra
al��ve ri� yap t� �� m�z tüm ma �a za lar da ke mer
ve ya ayak ka b� için de lik aç mak ge rek ti �in de
he men ora da hal le di yor lar. �n ci bu ko nu da
yan l�� dav ra n� yor. �kin ci si kay bet tik le ri ke mer
için si zi bu ka dar oya la ma la r� son de re ce
yan l��. Ke� ke on lar la za man kay bet me den �i -
ka yet çi ol say d� n�z. Üçün cü sü de sizde fa tu ra

ol ma sa da fa tu ra n�n bir nüs ha s� sa t� c� da bu lun du �u için
her an bul ma la r� müm kün dür. Ma �a za si ze ay�p l� hiz met
ve re rek ya sa ya ay k� r� dav ran m��. Ko nu yu Ge nel Mü dür -
lük le ri ne bu yaz d�k la r� m� da ek le ye rek ile tir se niz fay da s�
olur. An cak bun dan son ra böy le bir du rum la kar �� la� t� -
�� n�z da ( siz ve ya bir ba� ka s� ) ma �a za da ge rek li i� le -
min ya p�l ma s� için di re tin. Ke mer kay bol du �un da da
he men bir ih tar na me gön de re rek pa ra n� z� is te me li, ih -
tar da on la ra ta n� d� �� n�z sü re de ye ri ne ge tir mez ler se Ha -
kem He ye ti'ne git me li si niz. Ay r� ca mü� te ri ye ay�p l� hiz -
met ver dik le ri için de Sa na yi Ti ca ret �l Mü dür lü �ü'ne �i -
ka yet ede bi lir si niz. En az�n dan de ne tim ya p� l�r ve ge rek li
ce za lar ve ri lir.
Ener ji ni zi te le fon lar da ve sa t� c� lar la mü ca de le ede rek

har ca ma y� n�z. Der ne �i mi ze ge le rek bir ih tar na me çe kip,
son ra s�n da Ha kem he ye ti ne gi de rek so ru nu nu zu çö ze -
bi lir, böy le ce hem da ha az üzü lür, hem de da ha az yo -
ru lur su nuz. De �er li tü ke ti ci le ri miz ge rek ya sa, ge rek
Der ne �i miz, ge rek se Ha kem he yet le ri siz le rin so run la r� -
n� z� hal let mek için ça l�� mak ta lar. Ya sa y� ne ka dar çok
bi lir ve hak k� m� z� ne ka dar çok arar sak sa t� c� la r� ve üre -
ti ci le ri de e�it mi�, ka li te li mal üre ti mi ni ve ka li te li hiz met
ve ril me si ni sa� la m�� olur ve ül ke eko no mi si ne de kat k� -
da bu lu nu ruz. Bu nun için dir ki he pi ni zi der ne �i mi ze üye
ol ma ya, hak la r� n� z� ara ma ya ve kul lan ma ya ça �� r� yo ruz.

TÜKETİCİNİN
DOSTU

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

SORULARINIZI BEKL�YORUZ!
E�er siz de tüketici olarak ma�duriyetler ya��yorsan�z sorular�n�z�

gazetekadikoy@gmail.com adresine iletebilirsiniz. Tü ko der Tel.: 0.216. 349 85 10

Büyük�ehir'in Kadıköy'de haftalardır sürdü�ü yol çalı�maları halkı ve esnafı canından
bezdirdi. Yollarda dü�meden yürümek cambazlık mahareti gerektiriyor. Olu�an toz

nedeniyle restoranların önündeki masalar bombo�. Bunlardan daha da kötüsü;
yeterli önlemlerin alınmamı� olması, olası kazalara davetiye çıkarıyor.

ATAŞEHiR’E NÂZIM
HiKMET PARKI

Esnaf, yol çalı�malarının
çıkardı�ı tozu,  bidonlardan

su dökerek bastırmaya
çalı�ıyor...
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● Cahit  KAYRA - Murat KATO�LU

Bir �e ye sa hip ola bil me nin bi rin ci ko �u -
lu onu bil mek, an la mak t�r. Ka d� köy
Be le di ye �u be si’ne mü dür ola rak ata -

nan Ce lal Esat Ar se ven bu ku ra l�n bi lin cin -
de dir ve ön ce cid di bir ça l�� ma ile Ka d� -
köy’ün fi zik sel ve tin sel en van te ri ni ç� kar -
m��, bu nu bir ki tap ha li ne ge tir mi� tir. Ce lal
Esat Bey, 1913-14 y�l la r�n da dün ya, Bi rin ci
Bü yük Sa va ��’na ha z�r la n�r ken, Ka d� köy Be -
le di ye �u be si Mü dü rü’dür. Bu gö re vin so -
rum lu su ola rak, Ka d� köy’ün o ta rih te ki du ru -
mu nu sap ta m�� ve ne ler ya p� la bi le ce �i ni, ya -
p�l ma s� ge rek ti �i ni öner mi�. Böy le ce or ta ya
ç� kan ki tap hem bir sap ta ma ra po ru hem de
plan, prog ram d�r... Bu gün Ka d� köy üze ri ne
bir ra por yaz ma ya gi ri� sek ya pa ca �� m�z ilk
i� mo del ola rak Ce lal Esat Bey’in ki ta b� n� al -
mak. Ora dan ha re ket et ti �i miz za man yol la -
r�, r�h t�m la r�, park la r�, ti yat ro la r�… da ha ne -
ler var sa onun çiz di �i bi çim için de sap ta ya bi -
lir ve da ha önem li si so nun da onun öne ri le ri ni
ele al�p, ge lip ge çen bun ca y�l için de Ka d� -
köy’de ne ler ya p�l d� �� n� de �er len di rip, ge le ce -
�e ���k tu ta bi li riz. Ce lal Esat Ar se ven, bun dan
130 y�l ka dar ön ce, 1878 ta ri hin de Be �ik ta�’ta
Sad ra zam Ah met Esat Pa �a ile e�i Sü zu dil Ha -
n�m’�n ço cu �u ola rak do� mu�. Ha ya ta böy le
ba� la m��, ka p� lar aç�p ka pa ya rak uzun uzun
ya �a m��; al d� �� ema ne ti 93 y�l son ra 1971’de
ge ri ve rip ‘ev ren’e ge ri dön mü�. �im di Ka d� -
köy’de Sah ra-� Ce dit me zar l� ��n da son suz uy -
ku sun da... Bir çok aç� dan olu� mu� kap sam l� bir
for mas yo nu var. As ke ri okul da oku mu�, Ga la -
ta sa ray’da oku mu�, Mül ki ye’yi bi tir mi�. Gü zel
Sa nat lar Aka de mi si’nden de me zun ol mu�.
As ker ol mu�. Ko la �a s� rüt be si ne ka dar ç�k m��.
Res sam ol mu�, ge ri ye bü yük bir ko lek si yon
b� rak m��. Ti yat ro cu, si ne ma c� ol mu�. Mü zis -
yen ol mu�, ope ra yaz m��. Ga ze te ci lik yap m��.
Der gi ler ç� kar m��. Son ra ge zi le re ç�k m��,

mem le ket ler, ik lim ler do la� m��... 
Fi lan tro pist, pul cu luk uz ma n� ol mu�. �a -

�� la cak icat lar yap m��. Po li ti ka c�, Tür ki ye
Bü yük Mil let Mec li si’nde mil let ve ki li. Ta -
rih çi, Gü zel Sa nat lar Aka de mi si’nde sa nat ta -
ri hi ve �e hir ci lik ders le ri ver mi�. Ur ba nist.
Kent mi ma ri siy le u� ra �a rak Ka d� köy’de mü -
dür lük et mi�… Ve ge ri ye pek çok ya p�t b� -
rak m��. Ya� l� bo ya tab lo lar, ola �a nüs tü de -
�er li ki tap lar b� rak m��. �m pa ra tor luk tü ken -
mi�, Tür ki ye Cum hu ri ye ti do� mu�, Ce lal
Esat Bü yük Sa nat Ta ri hi ki ta b� n� yaz m��. Son -
ra Sa nat An sik lo pe di si. Be� cilt. �e hir ci lik, es ki
�s tan bul üze ri ne ilk ki tap lar dan bi ri. Üçün cü Se -
lim Dra m�, Vi ya na’da gös te ri len ilk Türk ope ra s�
�a ban. Ve so nun da An� lar... Bü tün bun lar bir in -
sa n�n ya �a ma ya n�t ver mek ve ken di si ni ger çek -
le� tir mek ba k� m�n dan ne ler ya pa bi le ce �i ni gös te -
ren ka n�t lar. El bet te bu ka n�t la r� ya ra ta bil mek
Ce lal Esat Ar se ven’in de ha s� sa ye sin de dir. �im di
bu ra da, bu de ha run dü �ün ve sa nat dün ya s�n da ki
ye ri ni an lat ma s� için sö zü Mu rat Ka to� lu’ya b� ra -
k� yo rum. 

■ 1900’LERDE B�L�MSEL YÖNTEMLE
ÇALI�AN B�R ARA�TIRMACI
OLARAK CELAL ESAD BEY 

Ce lal Esad Bey, hak k�n da ba� l� ba �� na bir

mo nog ra fi ve ya dok to ra te zi ya p�l ma s� na ge ni�
im kân ve ren kap sam l� ve çok yön lü eser ler ve
hiz met le rin in sa n� d�r. Fa kat bu ra da bir ki tap ön -
sö zü çer çe ve sin de yal n�z ca onun kim li �i nin ve
ül ke nin sa nat ve kül tür ya �a m� na ge tir di �i ye ni -
lik le rin öne mi ni, ka rak te ris tik yan la r�y la vur gu la -
mak la ye ti ne ce �iz. Onun kim li �i ve eser le ri ni dü -
�ü nün ce öne ç� kan be lir gin özel lik, es ki de yi� le
‘ve lut’ ol ma s� ya ni do �ur gan l� �� d�r. Uzun ya �a m�
bo yun ca ka le me al d� �� eser ler ka dar, kül tür ha ya -
t�n da ki yö ne tim hiz met le ri ve ho ca l� ��, res sam l� -
�� çok yön lü ye te ne �i nin ve el bet yo �un bir ça l�� -
ma gü cü nün ka n�t la r� d�r. Ce lal Esad Bey’in Tür -
ki ye sa nat or ta m� na ar ma �an et ti �i ye ni lik ler,
san ki bir ön ce ki ku �ak tan Os man Ham di Bey’in

ku ru cu/ ya p� c� ki �i li �i ni an�m sat mak ta d�r ve o
ge le ne �in ta mam la y� c� s� gi bi dir. Bu iki ve -
rim li in san ara s�n da ki ilk ben ze� me, her hal de
res sam kim lik le ri dir. �kin ci si de, ül ke nin in -
san la r� na ve kül tür ha ya t�n da ye ni mes lek
alan la r� na yol aç ma la r� d�r. Gü zel sa nat lar e�i -
ti mi, mü ze ci lik ve ta rih sel çev re bi lin ci nin
ön cü sü Os man Ham di Bey ise; sa nat ve mi -
mar l�k ta ri hi, �e hir ci lik gi bi di sip lin ler le Tür -
ki ye’yi ilk ta n�� t� ran da Ce lal Esad Bey’dir.
‘�s lam Sa na t�’ ye ri ne ‘Türk Sa na t�’ kav ra m� n�
kul la nan ve bu isim le ki tap ya y�m la yan ilk
Türk bi lim ada m� da odur. Ce lal Esad Bey,
1914’te Ka d� köy Be le di ye si’ni yö ne tir ken ye -
ni lik çi �e hir ci lik an la y� ��y la önem li fi zi ki dü -
zen le me ler ger çek le� ti ren bir ida re ci dir.
1951’de ku ru lan ta rih sel çev re nin ko run ma s�
ve ko ru ma ve res to ras yon il ke le ri nin tes pi tiy -
le so rum lu “Gay ri men kul Es ki Eser ler ve
An�t lar Yük sek Ku ru lu”nun ilk ba� kan l� �� n�
yük len mi� tir. De mek ki es ki eser le rin tes pit,

ko ru ma ve res to ras yo nu i� le ri nin bel li pren sip -
le re ba� lan ma s�, ko ru ma c� l�k ve res to ras yon
mes lek le ri nin olu� tu rul ma s�n da da ön cü ro lü
var d�r. Ar se ven de Os man Ham di Bey gi bi ya -
�a m� bo yun ca re sim yap ma y� sür dür mü� tür. Bu
son de re ce il ginç ve ve rim li in sa n�n, ti yat ro
eser le ri ve bir de ope ret yaz d� �� n�, bun la r�n oy -
nan d� �� n�, �s tan bul �e hir Ti yat ro la r� yö ne tim
ku ru lu üye li �i ve sa nat yö net men li �i ni de yap -
t� �� n� kay de de lim. De mek ki, ya ra t� c� l�k, bi lim -
sel ara� t�r ma c� l�k, ho ca l�k, ka mu yö ne ti ci li �i gi -
bi bir bi rin den fark l� i� lev le ri ömür bo yu sür dür -
mü� tür. Halk de yi �iy le ‘bir çok kar pu zu kol tu -
�u nun al t�n da’ ba �a r�y la ta �� m�� t�r. 

20.yüz y�l ba� la r�, Tür ki ye’nin bi lim sel me -
tot lar la, da ha aç�k ça s� bi lim le ye ni ta n�� t� �� y�l -
lar d�r. Ül ke an cak 1900’de, �s tan bul’da bir Üni -
ver si te’ye (Da rül fü nun) sa hip ola bil mi� ti. Ger -
çi, Mül ki ye, Har bi ye, T�b bi ye gi bi yük sek ö� re -
tim ku rum la r� da ha ön ce ku rul mu� tu. Ne var ki,
bun la r�n hep si esas ola rak bi lim sel ama ca de �il,
Os man l� ida re si nin mo dern le� me at� l�m la r� na
uyum lu mes lek in sa n� ye ti� tir me ye yö ne lik ti.
1900’de ku ru lan Da rül fü nun ise, an cak 1908
Me� ru ti ye ti’nden son ra, Em rul lah Efen di, Zi -
ya Gö kalp’in ça ba la r�y la üni ver si ter bir i� le -
yi �e yö ne le bil mi� ti. Tür ki ye’de üni ver si te nin,
ger çek an la m�y la 1933’te ço �u Al man olan
ge ni� bir aka de mik ö� re tim kad ro su nun Av -
ru pa’dan trans fer edil me siy le ge li� ti �i ni de
söy le me li dir. Aka de mik ça l�� ma la r�n, bi lim -
sel me to dun yer le� me si o y�l la r�n ka za n� m� -
d�r. i� te Ce lal Esad Bey’in bir ay r� ca l� �� ve
ön cü lü �ü de sis te ma tik ça l�� ma y� ve bi lim sel
yön te mi uy gu la yan ilk Türk ara� t�r ma c� la r�n -
dan ol ma s� d�r. Hat ta onun 1900’ler de ba� la -
yan ya y�n la r� n� göz önü ne al�n ca, ev ren sel,
ça� da� ara� t�r ma yön tem le ri ni ilk uy gu la yan
ve kul la nan ara� t�r ma c� s� fa t� n� hak et ti �i ni
söy le ye bi li riz. 1900’le re gel me den gü zel sa -
nat lar ve mi mar l�k la il gi li sis tem li bil gi ler
içe ren ya y�m la r� ile 1907’de ya p� mal ze me le -
ri ve 1909’da da Fran sa’da ba s� lan �s tan -
bul’un Bi zans ça ��y la il gi li ki ta b� bu bi lim sel
me tot kul la n� m� ve ön cü lü �ün ka n� t� d�r. Fa kat
as�l önem li si, Türk sa na t� ve mi mar l�k ta ri hiy -
le il gi li ça l�� ma la r�n da ve ya y�m la r�n da koy -
du �u esas la r�n, s� n�f lan d�r ma la r�n, ta n�m la r�n
y�l lar d�r de �e ri ni ko ru ma s� ve son ra ki ara� t�r -
ma c� lar ta ra f�n dan da bü yük öl çü de ka bul gö -
re rek kul la n�l ma s� d�r. Bu ra da, Ar se ven’in

eser le ri nin ana li tik ele� ti ri si ne gi ri �e cek de �i -
liz. 

Ne var ki sa nat, mi mar l�k ve �e hi rc ilik ta ri hi
ala n�n da bi lim sel, nes nel, sis te ma tik yön te mi
Tür ki ye’de ilk uy gu la yan bu in sa n�n, an� lan ni te -
lik le ri nin ör ne �i olan bir iki ese ri ni k� sa ca ha t�r -
lat mak la ye ti ne ce �iz. Tür ki ye’de ki ilk �e hir ci lik
ö� re ti mi ni ve ki ta b� n� da Ce lal Esad Bey yü rüt -
mü� ve yaz m�� t�r. 1937’de ya y�m la d� �� ‘�e hir ci -
lik- Ur ba nizm ‘Gü zel Sa nat lar Aka de mi si’nde
(bu gün kü Mi mar Si nan Üni ver si te si) ver di �i
ders ler için ha z�r lan m�� t�r. Son de re ce sis te ma tik,
cid di bir ça l�� ma d�r. On be� bö lüm de �e hir ci lik
mes le �i nin çe �it li so run la r� n�, i� lev le ri ni dün ya -
da ki ta rih sel ge li �im sü re cin de ki ör nek le riy le an -
la tan ö� re ti ci bir ki tap t�r. Fi zi ki plan la ma kav ra -
m�, tek nik ler ve ha z�r l� �� özen le vur gu lan m�� t�r. 

�eh re ait bü tün un sur lar ay r� ay r� tas vir edil -
mi� tir. Sa nat eser le ri, ula ��m, mev zu at, e� len ce-
din len me yer le ri ne va r�n ca ya ka dar �e hir de ki
fonk si yon lar, gö rev ler, i� ler bö lüm bö lüm in ce le -
nip aç�k lan m�� t�r. 1928’de Türk Sa na t� isim li ça -
l�� ma s� ya y�n la n�r. 1939’da bu eser ge ni� le til mi�
�ek liy le (305 say fa d�r) Fran s�z ca ‘L’Art Turc’
ad�y la bü yük boy ba s� l�r. Or ta As ya dö ne min de -
ki gö çe be kül tü rü nün el sa nat la r�n dan ba� la ya rak
20. yüz y� la ka dar Türk ler ta ra f�n dan mey da na ge -
ti ril mi� çe �it li co� raf ya da ki eser le ri ka rak te ris tik,
sim ge sel ör nek le riy le kro no lo ji çer çe ve sin de in -
ce le yen, ta n�m la yan, tas nif eden bir ça l�� ma d�r.
Eser ör nek le ri bi linç le se çi lip in ce len mi� ve sa -
nat sal özel lik le ri vur gu lan m�� t�r. Bu eser
1950’Ier de Mil li E�i tim Ba kan l� ��’nca bü yük
boy da ve fa si kül ler ha lin de bi raz ge ni� le ti le rek
Türk çe ola rak ya y�m lan m�� t�r. Mo dern Türk re -
sim ve hey kel sa nat la r� na da yer ve ril mi�, böy le -
ce Türk sa na t� n�n bü tün sel lik için de ta n� t�l ma s�
amaç lan m�� t�r. Bu tür bir al g� la ma ve kav ra y� �a,

Ce lal Esad Bey’in d� ��n da ki sa nat ta rih çi le rin de
gü nü mü ze ka dar rast lan ma d� �� n� da i�a ret et me li -
dir. Bir ba� ka il ginç ese ri ise 1956’da yi ne Fran -
s�z ca ola rak Mil li E�i tim Ba s� me vi’nde ba s� lan
‘Les Art De co ra tifs Tur kes’dür. Üç yüz alt m�� üç
say fa l�k yi ne bü yük boy bir ki tap t�r. Ta rih sel ge -
li �i miy le Türk ler’in ya y�l d� �� çe �it li co� raf ya da
üre til mi� el sa na t� ör nek le ri, özen li ve bi linç li bir
s� n�f lan d�r ma ve seç mey le ele al� n�r. Ki tap üç bö -
lüm den olu �ur. Bi rin ci bö lüm ‘süs le me mo tif le ri
ve kö ken le ri ni / kay nak la r� n�’; ikin ci bö lüm ‘de -
ko ra tif sti li eri (usl C�p la r�) süs le me kom po zis yon -
la r� n�’; üçün cü bö lüm ise ‘fark l� za na at la r�n (el
i� le ri nin) tek ni �i ve mal ze me si ne gö re geç mi� le -
ri ni (ta ri hi ni)’ an la t�r. Ta�, ma den, se ra mik, al ç�,
ku ma� (do ku ma), cam, ema ye, se def, oya, de ri,
yaz ma, tez hip, hat, ha l� ve ben ze ri bü tün kü çük
sa nat lar (el sa nat la r�) için te mel bil gi ler re sim le -
riy le dü zen li bir �e kil de ve ril mi� tir.  Tür ki ye’de -
ki ilk ‘sa nat söz lü �ü’ ve ilk ‘sa nat an sik lo pe di si
(be� cilt)’ de yi ne Ce lal Esat Ar se ven’in dir.
1914’te ya y�m la nan Ka d� köy hak k�n da ki bu ki -
tap ta da oku yu cu, ya za r�n vur gu la ma ya ça l�� t� �� -
m�z bi lim sel tu tu mu nu, ti tiz ve kap sam l� ça l�� ma
tar z� n�, bel ge sel ci li �i ni ve bü tün sel ci zih ni ye ti ni
gö re cek tir. 
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1913-14 yıllarında Kadıköy Belediye �ubesi Müdürlü�ü yapan Celal Esad
Arseven’in görevi sırasında yazdı�ı “Kadı Köyü Hakkında Belediye Ara�tırmaları”

isimli kitap Kadıköy Belediyesi tarafından yeniden basıldı. Kitabın yeniden
basılması fikri Gazete Kadıköy’ün kitap kö�esini hazırlayan Ula� Yılmaz’ın

Kadıköy’ün ilk �ehremini  ressam Osman Hamdi Bey ile ilgili yaptı�ı ara�tırmalar
sırasında sahaflarda kitabın orijinaline ula�ılması ile açı�a çıktı. 
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Orijinal dili Osmanlıca olan kitap
Kadıköy’ün tarihi açısından ciddi
bir öneme sahip. Yakla�ık bir asır

önce yazılan kitap tarihçi Cahit
Kayra tarafından Türkçele�tirildi,
gazetemizin yazarlarından olan

Süreyya Operası’nın sanat
danı�manı Murat Kato�lu ve yine
yazarımız Aslı Ayhan tarafından

yayına hazırlanarak yeniden
basıldı. Sizleri, Cahit Kayra ve

Murat Kato�lu’nun birlikte
hazırladıkları Önsöz ile ba� ba�a

bırakıyoruz…
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● Eylem Ba�ak �ENTÜRK

Ka d� köy Be le di ye si Dr. Ra na Be �e Sa� l�k
Po li kin li �i’nde, Kar di yo lo ji ve Di ya bet
bö lüm le ri aç�l d�. 

1 y�l d�r Ka d� köy lü lere hiz met ve ren po lik li -
nik te, 2 haf ta ön ce ak tif ha le ge len Kar di yo lo ji
bö lü mün de, tüm kar di yo lo ji tet kik ve te da vi le -
ri uy gu la na bi li yor. Bu bö lü mün aç�l ma s� ne de -
niy le Efor lu EKG, Ri tim Hol ter, Tan si yon Hol -
ter ve EKO ci haz la r� ye ni len di. 

Her ge len has ta için EKG çe ki li yor, da ha
son ra ge rek gö rü lür se EKO ve EFOR test le ri de
ya p� l� yor. Kar di yo lo ji Uz ma n� Dr. Nu ri Ça� lar,
“Ti ca ri de �il, sa� l�k hiz me ti ne yö ne lik ça l� �� -
yo ruz” de di. Di ya bet bö lü müy le il gi li bil gi ve -

ren Da hi li ye Uz ma n� Dr. Ay �e Gül Ka ra çam da
aç l�k �e ke ri nin ya n�n da tok luk �e ke ri ve son 3
ay l�k �e ker or ta la ma s� n� gös te ren HbA1C he -
mog lo bin tes ti nin di ya bet has ta la r� için öne mi -
ne dik kat çek ti.

Dr. Ra na Be �e Sa� l�k Po lik li ni �i �da ri Mü -
dü rü Zey nep Özen, “Ye ni aç t� �� m�z bö lüm le ri -
miz ve ye ni al� nan ci haz la r� m�z la has ta la r� m� za
da ha iyi bir te da vi hiz me ti ve ri yo ruz” de di.

Dü �ük fi yat la ka li te li sa� l�k hiz me ti su nu -
lan Dr. Ra na Be �e Sa� l�k Po lik li ni �i'nde, il kö� -
re tim ça ��n da ki ço cuk la ra, sa� l�k bi linç le ri ni
yük selt mek ad� na el y� ka ma, di� f�r ça la ma,
do� ru bes len me ve hij yen gi bi ko nu lar da e�i -
tim ler de ve ri li yor. 
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GÖZ has ta l�k la r� do� ma sal ve edin sel ka -
rak ter de; im mun sis tem, hor mo nel ya da en -
fek si yöz kö ken li sis te mik bir has ta l� ��n yan s� -
ma s� ola rak gö rü le bil di �i gi bi lo kal ola rak ir ri -
tan ya da al ler jik ne den ler den do la y� da �e kil -
le ne bil mek te dir. Has ta l�k lar tek ba �� na göz
kü re si ni et ki le di �i gi bi göz ka pak la r� gi bi gö -
zün ek len ti or gan la r� n� da et ki le ye bil mek te -
dir. Ba z� kö pek �rk la r� di �er ba z� la r� na oran la
göz has ta l�k la r� na da ha yat k�n d�r (Pe kin ge se,
Ger man Shep hard, Gol den vb). Ke di ve kö -
pek ler de en s�k rast la nan göz has ta l�k la r� n�
s� ra lar sak; 

Kon junk ti vit, gö zün kon junk ti va de ni len
ta ba ka s� n�n mik rop lu ya da mik rop suz (al ler -
jik, ir ri tas yon vb) yan g� s� na ve ri len ad d�r.
Göz ler de su lan ma, göz
ka pak la r�n da �i� kin lik, k� -
za r�k l�k gi bi bul gu lar la
ken di ni gös te rir. Ke ra to -
kon junk ti vit sic ca göz ya -
�� n�n ye ter li ol ma ma s�
so nu cu �e kil le nen da ha
özel bir has ta l�k t�r. Gö zün
ko ru yu cu mu koz ka rak -
ter de ki ta ba ka s� n�n ol -
ma ma s� so nu cu kor ne a
ve kon junk ti va n�n ku ru -
ya rak de for me ol ma s� so nu cu �e kil le nir. En
çok Al man Ço ban Kö pek le ri ve Po od le �r k�
kö pek le de göz le nen has ta l�k di �er �rk lar da
da gö rü le bil mek te dir. Schim mer tes ti ile ta n� -
s� ko nu lan has ta l� ��n te da vi si için sik los po rin
gi bi özel ba z� ilaç lar kul la n� l�r. 

Her pes Vi ral Kon junk ti vi tis, ke di ler de her -
pes vi rus 1 ta ra f�n dan olu� tu ru lan ve kor ne -
an�n y�r t�l ma s� so nu cu göz kay b� na ne den
ola bi len bir göz has ta l� �� d�r. Ba �� ��k l�k sis te -
mi he nüz ge li� me mi� yav ru ke di ler de çok
yay g�n ola rak göz le nen bir has ta l�k t�r.

Ke ra ti tis; gö zün kor ne a de ni len en üst ya
da ön ta ba ka s� n�n yan g� lan ma s� an la m� na
ge lir. Lo kal (t�r ma lan ma, ya ban c� ci sim, kim -
ya sal ve al ler jik ir ri tan lar) ya da sis te mik
(genç lik has ta l� ��, tok sop las ma) ne den ler le
�e kil le ne bil mek te dir. Skle ri tis; gö zün d�� tan
gö rü le bi len be yaz ta ba ka s� n�n yan g� s� d�r. Ge -
nel de pa ra si ter has ta l�k lar (Tok sop las ma) ne -
de ni ile yan g� la n�r. 

Uvei tis; gö zün önem li üç ele ma n�n (iris,
cho ro ide a, cor pus cil li are) ay n� an da yan g� -
lan ma s� n� ta n�m lar. A� r� l� ve ol duk ça önem li
bir göz has ta l� �� d�r. Pa ra zi ter, bak te ri yel ya
da im mun sis tem kö ken li ola bil mek te dir.
Gla uko ma göz tan si yo nu nun art ma s� ola rak -
ta ta n�m la n�r ve te da vi edil me di �i tak tir de
göz de ge ri dö nü �üm süz ha sar la ra ne den
olur. Göz içi dre na j� n�n bo zul ma s�n dan ya da
bak te ri yel en fek si yon dan kay nak la na bi li di �i
gi bi hi per tro id gi bi hor mo nel bir kö ke ni de
ola bi lir. Ka ta rakt; gö zün gör me s� ra s�n da ki
me sa fe ve net lik uyu mun dan so rum lu lens
ta ba ka s� n�n mat la �a rak ka l�n la� ma s� ve özel -
li �i ni yi tir me si ola rak ta n�m la n�r. Ya�, �e ker
has ta l� ��, trav ma gi bi ne den le ri ola bil mek te -
dir. Gö zün ön ka ma ra s�n da kan çok �id det li
trav ma ve yan g� sal ne den ler le ge li �en göz içi
ka na ma s� d�r. Göz içi tü mör le rin var l� ��n da da
ay n� du rum göz le nir. Mü da ha le edil me mi�
ile ri dü zey du rum lar da ope ra tif ola rak gö zün
ta ma men ç� ka r�l ma s� ge re ke bil mek te dir. Göz
ka pak la r� n�n has ta l�k la r� (Blep ha ri tis) göz
çev re sin de ku ru mu� ye �il ya da sa r� renk li
ak�n t� ile be ra ber k� za r�k göz ke nar la r� ile ken -
di ni gös te rir. Göz ka pak la r� spaz mo tik bir ya -
p� da d�r (Blep ha ros pasm). Tek ba �� na ola bil -
di �i gi bi gö zün di �er has ta l�k la r� ile be ra ber
de bu lu na bi lir. En be lir gin ne den le ri; al ler jik
ilaç lar, sa bun, si nek ya da bö cek sok ma s�,
kim ya sal mad de te mas la r�, du man ve gaz lar,
sis te mik ba z� has ta l�k lar, en tro pi um (göz ka -
pak la r� n�n içe k�v r�l ma s�)  ve ek tro pi um (göz
ka pak la r� n�n d� �a k�v r�l ma s�) gi bi göz ka pa ��
has ta l�k la r� d�r. 

Göz has ta l�k la r� n�n olu �u mu na ne den olan
en fek si yöz ve me ta bo lik ne den ler;
● Vi ral (Vi rus kö ken li); Genç lik has ta l� ��, En -
fek si yöz he pa ti tis, Her pes vi rüs
● Bak te ri yel (Bak te ri kö ken li); Ken nel Co -
ugh (Ba r� nak Ök sü rü �ü), Bru cel la 
● Fun gal (Man tar kö ken li); Blas to mi ko zis,
Coc ci di omi ko zis, His top las mo sis, As per gil lo zis
● Pro to zo al (Hüc re içi pa ra zit kö ken li);
Tok sop las ma, Le ish ma ni a
● Pa ra zi ter (iç dı� pa ra zit kö ken li; The la zi a
(göz kur du), Dirp fil la ri a, Tok so ca ra

Me ta bo lik ve sis te mik ne den ler; Dia bet
(�e ker has ta l� ��) ve Hypo kal se mi (kal si yum
ek sik li �i) Ka ta rak ti Hype rad re no kor ti ko ism
(ad re nal bez fonk si yon bo zuk lu �u) kor ne al
has ta l�k lar ve ka ta rakt, Hypot ro idism (Tro id
ye ter siz li �i) ise ku ru göz sen dro mu (Ke ra to -
kon junk ti vi tis sic ca), göz içi ka na ma, Hyper -
tro idism (tro id hor mon faz la l� ��) Glua kom gi -
bi göz has ta l�k la r� n�n olu �u mu na ne den olur.
Bun lar dan ba� ka tür ve �rk la ra spe si fik (ör ne -
�in pers ve chin cil la �r k� ke di le rin de Kor ne a
Nek ro zu) göz has ta l�k la r� da gö rül mek te dir.
Hay va n� n� z�n gö zün de nor mal d� �� bir du rum
(k� za r�k l�k, �i� lik, ak�n t�, bu la n�k l�k, asi met ri)
sap ta d� �� n�z da mut la ka Ve te ri ner He kim’ini -
ze ba� vu ru nuz yu ka r� da de �in di �im gi bi ra -
hat s�z l�k lo kal ba sit bir en fek si yon ola bil di �i
gi bi sis te mik ölüm cül ve a��r bir has ta l� ��n
yan s� ma s� ola bi lir. 

DOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZ
KEDi VE KÖPEKLERDE

GÖZ HASTALIKLARI

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL

Aytaç Sedat KAVAL
(Veteriner Hekim
Cerrahi Uzmanı)
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Ka d� köy Be le di ye si her y�l Ka d� köy’de bu -
lu nan özel has ta ne ler le i� bir li �i ya pa rak,
dar ge lir li ai le le rin ço cuk la r� n� sa� l�k l� or -

tam lar da uz man he kim le re sün net et ti ri yor ve ço -
cuk la r� ba� tan a�a �� giy di ri yor. Be le di ye bu y�l 10
özel has ta ne nin des te �i ile 300 ço cu �un sün ne ti -
ni ta ma men üc ret siz ola rak ger çek le� tir di.  

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk,
kam pan ya ya des tek ve ren özel has ta ne yet ki li le -
riy le bu y�l da Tru e Blu e’da dü zen le nen özel ge -
ce de bu lu� tu. Kad�kö Belediyesi Ba� kan Yar d�m -
c� s� Sü rey ya En sa ri ve sün net kam pan ya s� n� yü -
rü ten Ka d� köy Be le di ye si Kül tür Sos yal �� ler
Mü dü rü Tü lin Er gü ner’in de ka t�l d� �� ge ce de,
özel has ta ne yet ki li le ri ne da ya n�� ma la r� için te -
�ek kür eden Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öztürk, ha z�r la nan pla ket le ri ver di. 

Ba�kan Öz türk, Ka d� köy lü ço cuk la r�n sün -
net le ri nin özel has ta ne le rin des te �iy le her y�l sa� -
l�k l� or tam lar da, uz man he kim ler ta ra f�n dan ger -
çek le� ti ril di �i ni ve hiç bir prob lem ya �a ma dan ai -

le le rin bu mut lu ola y� n� Be le di ye ve özel has ta ne -
ler le pay la� t�k la r� n� kay det ti. 

Ka d� köy’de sos yal da ya n�� ma n�n en gü zel ör -
ne �i nin ya �an d� �� n� kay de den Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk,  te �ek kür pla ke ti ver di �i
he kim ve has ta ne yet ki li le riy le tek tek fo to� raf
çek tir di. 

Özel has ta ne yet ki li le ri de be le di ye nin dü zen -
le di �i or ga ni zas yo na des tek ver mek ten mem nun -
luk duy duk la r� n� be lirt ti ler.

■ KAM PAN YA YA DES TEK VE REN 
10 HAS TA NE

Sünnet kampanyas�na destek veren hataneler
�unlar: Ka d� köy Özel Ac� ba dem Has ta ne si, Özel
Me di pol Has ta ne si, Ka d� köy Özel Fe ri ha La çin
Has ta ne si, Ka d� köy Cen tral Hos pital Koz ya ta ��,
Özel Ec ho mar Göz te pe Has ta ne si, Uni ver sal
Hos pi tal Ka d� köy, Ka d� köy Flo ran ce Nigh tin ga le
Has ta ne si, Ka d� köy �i fa Sa� l�k Gru bu, Özel
Göz te pe �a fak Has ta ne si ve Özel Ac� ba dem
Koz ya ta �� Has ta ne si.

● Bel f� t� �� ne dir, ne gi bi bul gu -
lar la  or ta ya ç� kar ?

Bel a� r� s� dok to ra  en s�k ba� -
vu ru ne den le rin den bi ri olup ara� -
t�r ma lar he men he men her er kek
ve ka d� n�n ya �a m� n�n bir bö lü -
mün de bel a� r� s� na ya ka lan d� �� n�
gös ter mek te dir. Bel a� r� la r� n�n en
s�k kar �� la �� lan se bep le rin den bi ri
bel f� t� �� d�r. Bel f� t� �� ka ba ca
omur la r�n ara s�n da yer alan ve bir
tür süs pan si yon te da vi si gö ren k� -
k�r dak dis kin iç k�s m� n�n sert d��
kap sü lü nü y�r ta rak d� �a r� ç�k ma s�
ve si nir le re bas t� ra rak a� r� ya yol
aç ma s� d�r. Bel f� t� �� de �i �ik �e kil -
ler de or ta ya ç� ka bi lir. Ki mi has ta -
da bel f� t� �� ani den, ki mi has ta lar -
da ise ya va� ya va� ba� lar. Ani ba� lan g�ç l� f� t�k lar da ge -
nel lik le a��r kal d�r ma, trav ma  ya da ona ben zer bir se -
bep var d�r. Bir grup has ta da ise bir kaç ay da bir olan k� -
sa sü re de ken di li �in den ge çen a� r� l� bel tu tul ma s�  atak -
la r� var d�r. Has ta lar her de fa s�n da dü zel dik le rin den bu -
nu önem se mez ler ama en so nun da bu has ta lar da  �id -
det li bel tu tul ma s� ve a� r� ba� lar. Ha fif de re ce li bel f� -
t�k la r�n da has ta a� r� y� ge nel de be lin de his se der. �id det -
li f� t�k lar da ise a� r� ge nel de bel den ba� lar ve bir ba ca �a
ya y� l�r. A� r� ile be ra ber ba cak ta uyu� ma, güç kay b�,
ref leks ka y�p la r� or ta ya ç� ka bi lir. Ök sür mek le �k�n mak -
la a� r� �id det le ne bi lir. Ha fif va ka lar da bel f� t� �� ken di -
li �in den ya da ilaç ve is ti ra hat le ça bu cak iyi le �ir.  Dok -
to ra  ba� vu ran has ta la r�n bü yük k�s m� da ha ön ce  bir
çok kez be li tu tu lup dü zel mi� has ta lar olup son bel a� -
r� s� ata �� dü zel me di �i  için ba� vu ran has ta lar d�r.
● Bel f� t� ��n da ame li yat d� �� han gi te da vi ler uy gu -

la n�r ?
He ki min yak la �� m� as l�n da has ta n�n da ha ön ce ki

hi ka ye si ne gö re bi raz de �i �e bi lir. Ya va� ya va� ge li �en
ha fif bir a� r� ve bel tu tul ma s� ile ani den �id det li a� r� ile
ba� la yan bir bel f� t� �� n�n te da vi gi ri �im le ri bir mik tar
de �i �ik lik ar ze der. Ama ge nel lik le is ti ra hat, ilaç te da vi -
si ilk se çi le cek te da vi dir. Bu ra da is ti ra hat ten kas de di len
ak tif is ti ra hat tir. Ke sin lik le ya tak is ti ra ha ti de �il dir. Es -
ki den ve ha len ba z� dok tor lar ta ra f�n dan has ta ya öner -

li en “10 gün- 20 gün s�rt üs tü sert ze min -
de ya ta cak s�n hiç kalk ma ya cak s�n”  tar -
z�n da ki yak la ��m la r�n mo dern t�p ta ye ri
yok tur. Bu has ta ya ya rar de �il za rar ve -
rir.  E�er has ta kal k�p do la �a bil yor sa,
otu ra bi li yor sa bu ak ti vi te le ri ya pa bi lir.
Ama uzun otur ma, uzun sü re li yü rü mek -
ten ka ç�n ma s� söy le nir. �laç ve ak tif is ti -
ra hat te da vi si ile dü zel me yen  has ta lar da
fi zik te da vi ilk se çi le cek te da vi ol ma l� d�r.
Ge nel de 15 se ans l�k fi zik te da vi prog ra -
m� has ta la r�n ço �un lu �un da ba �a r� sa� la -
mak ta d�r. Bi zim ken di kli ni �i miz de ise
fi zik te da vi ve ozon en jek si yo nu be ra ber
uy gu lan mak t�r. Fi zik te da vi ye ek le nen
haf ta da 2-3 se ans ozon en jek si yo nu ile
te da vi de ki ba �a r� ora n� m�z %80-90’la ra
ç�k mak ta d�r. Bu te da vi ler le iyi le� me yen

has ta la ra bel den kor ti zon en jek si yo nu uy gu la na bi lir.
Bel den bir iki fark l� �e kil de uy gu la na bi len kor ti zon en -
jek si yo nun dan da fay da gö ren has ta lar ol mak ta d�r.

Bel f� t� ��n da ame li yat, özel du rum lar ha riç her za -
man en son se çe nek ol ma l� d�r…!

● Pe ki has ta tüm bu te da vi le re ya n�t ver mez se
ame li yat m� ol ma l� d�r?

Bu so ru nun tek bir ce va b� yok as l�n da. Al t�n ku ra -
l� m�z; “Bel f� t� ��n da ame li yat özel du rum lar ha riç her
za man en son se çe nek ol ma l� d�r”. Bel f� t� �� olan has ta -
lar da ya p� lan ara� t�r ma lar da bu ol gu la r�n %50-60’�n�n
tam dü zel di �i gös te ril mi� tir. Ama ül ke miz de du rum bu
bi lim sel ger çe �e pek uy gun de �il dir. Çün kü ani ve �id -
det li bir bel a� r� s� ge li �en has ta ya çe ki len MR ile bel f� -
t� �� ta n� s� ko nup he men ame li yat öne ril mek te dir. Has -
ta n�n gö zü  ”f� t� ��n pat la m��, ame li yat ol maz san felç
olur sun”  gi bi söz ler le kor ku tul mak ta ve ça re siz has ta
ame li ya ta ra z� ol mak ta d�r. Ül ke miz de bel f� t� ��n dan
ame li yat olan la r�n ora n� n�n di �er ba t� ül ke le ri ne gö re
ol duk ça yük sek ol du �u dü �ü nül mek te dir. Bi lim sel ola -
rak bel f� t� ��n da ame li yat ge rek ti ren du rum lar dan il ki
iler le yen kas gü cü kay b� d�r.  Ya ni has ta da bel f� t� �� n�n
si ya tik si nir kök le ri ne bas k� s� so nu cu si nir ze de le nir ve
bu nun so nu cu ola rak ayak-ba cak kas la r�n da güç süz lük
olu �ur. Ama bu ra da dik kat edil me si ge re ken bu güç
kay b� n�n  ar d� s� ra ya p� lan kon trol ler de kö tü ye git me si -

dir. Ya ni sa de ce güç kay b� n�n ol ma s� ope ras yon ge rek -
tir mez.  Ma ale sef ha fif bir güç kay b� olan has ta la ra bi -
le “felç teh li ke si var he men ame li yat ol ma n�z ge re ki -
yor” de ne bil mek te dir.  Bu va ka lar da kas güç süz lü �ü -
nün ehem mi yet de re ce si ni an lam da  bi zim de ken di kli -
ni �i miz de uy gu la d� �� m�z elek trom yog ra fi (EMG) tes ti
çok yar d�m c� d�r.  EMG tes ti özel bir ci haz ile dok tor ta -
ra f�n dan mi nik elek trik ak�m la r� ve ba cak kas la r� na in -
ce i� ne ler ba t� r� la rak ya p� lan özel bir de �er len dir me
yön te mi dir. Has ta da ki kas güç süz lü �ü nün ope ras yon
ge rek ti rip ge rek tir me di �i hak k�n da de �er li bil gi ler ve -
rir. 

Unu tul ma ma s� ge re ken, bel f� t�k la r�n da ayak ta ba -
z� kas lar da güç süz lük ola bi le ce �i ama yü rü me yi en gel -
le ye cek �e kil de bir fel cin çok na dir bir du rum olan kau -
da eki na sen dro mu d� ��n da ola ma ya ca �� d�r ki bu da bel
f� t�k la r�n da ame li yat ge rek ti ren ikin ci du rum dur.  Bu
sen drom çok bü yük f� t�k lar da na di ren or ta ya ç� kan tüm
ba cak kas la r�n da güç süz lük ve id rar ya pa ma ma  gi bi
bul gu lar la or ta ya ç� kan cid di bir du rum dur. Bu has ta lar
za ten acil ser vis has ta la r� d�r ve he men ame li yat edil me -
li dir ler.  Ope ras yon ge rek ti ren üçün cü du rum ise tüm
te da vi le re ra� men geç me yen a� r� d�r. Bu ra da tüm te da -
vi ler den ka s�t ilaç, is ti ra hat, fi zik te da vi, ozon en jek siy -
nu, kor ti zon ene jek si yo nu gi bi te da vi le rin de nen mi� ol -
ma s� d�r. Bü tün bu te da vi le re ra� men a� r� geç mez se
has ta ame li yat ola bi lir. Ama bu ra da ka rar ve ri ci dok tor
de �il has ta d�r. E�er a� r� ki �i nin nor mal ha ya t� n� et ki le -
mi yor sa, has ta i�i ni gü cü nü ya pa bi li yor sa ame li yat
öne ril mez. Çün kü ope ras yo nun o a� r� y� ge çi re ce �i nin
ga ran ti si yok tur. Ama a� r� has ta n�n gün lük ya �a m� n�
olum suz et ki li yor sa o za man ope ras yon öne ri lir. Bu ra -
da has ta ope ras yo nun ris ki ni al mak zo run da d�r ak si
tak dir de nor mal bir �e kil de ha ya t� n� ya �a ya ma ya cak t�r.

● Bel f� t� �� ope ras yon la r� nda ba �a r�-ba �a r� s�z l�k
ora n� ne dir? Ne gi bi olum suz luk lar ola bi lir? Ne gi -

bi risk ler gö ze al�n ma l� d�r ?
Bel f� t� �� ope ras yo nu ge nel anes te zi ile ya p� lan cid -

di bir ame li yat olup ge nel ame li yat risk le ri ni ta ��r.
Ara� t�r ma lar da bel f� t� �� ope ras yon lar da ki ba �a r� s�z l�k
ora n� % 10 ile 40 ara s�n da bil di ril mek te dir. Kul la n� lan
ame li yat tek nik le ri ara s�n da ba �a r� s�z l�k ora n� ba k� m�n -
dan fark yok tur. Pe ki bu yük sek ba �a r� s�z l�k ora n� ne
an la ma gel mek te dir.  Ba �a r� s�z bir ope ras yon a� r� la r�n

ay nen de vam et me si an la m� na ge le bi le ce �i gi bi ömür
bo yu sü re cek te da vi si im kan s�z ve es ki sin den da ha �id -
det li a� r� lar an la m� na da ge le bi lir.  Bu son du rum t�p ta
“ba �a r� s�z bel cer ra hi si sen dro mu” ola rak an�l mak ta d�r.
Ba �a r� s�z bel cer ra hi si  sen dro mu cer ra hi tek ni �in iyi
ol ma ma s�n dan kay nak la na bi le ce �i gi bi cer ra hi mü da -
ha le ye ba� l� ola rak ame li yat böl ge sin de a�� r� ta mir do -
ku su ya p�l ma s� na ba� l� ola rak da or ta ya ç� ka bi lir. Bu
olu �an ta mir do ku su si nir le rin et ra f� n� sa ra rak te da vi yi
im kan s�z ha le ge ti re bi lir. Bu du ru mu ön ce den ön gör -
mek müm kün ol ma y�p  çok tec rü be li cer rah la r�n ame -
li yat la r�n dan son ra da or ta ya ç� ka bi lir. Ba �a r� s�z bel
cer ra hi sen dro mu or ta ya ç�k t� ��n da ise ikin ci bir mü da -
ha le ile bu nu dü zelt mek da ha da risk li ol mak ta d�r.
Ara� t�r ma lar uzun va de de ame li yat olan lar la ol ma yan -
lar ara s�n da kli nik iyi lik an la m�n da bir fark ol ma d� �� n�
gös ter mek te dir. Bu ne den le bel f� t� ��n da ame li yat ka ra -
r� çok dik kat li al�n ma l� d�r. Has ta la r� m� za tav si ye miz
ame li yat ka ra r� n�  sa de ce cer ra h�n gö rü �ü ile de �il mut -
la ka bir fi zik te da vi uz ma n� n�n da gö rü �ü ne gö re al ma -
la r� d�r.

Hi pok rat’�n de di �i gi bi “pri mum il no ce re” ya ni
“ön ce za rar ver me”  il ke si her za man reh be ri miz ol ma -
l� d�r.  Sa� l� cak la ka l�n,
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Ka d� köy Be le di ye si ile Mar ma ra Yel ken
Ku lü bü’nün bir lik te yü rüt tü �ü ve bu y�l
üçün cü sü ger çek le� ti ri len “Ba na De ni zi

An lat” pro je siy le mad di im kân la r� ye ter siz ai le le -
rin ço cuk la r� yel ken spo ruy la ta n�� t�. Pa ha l� bir
spor da l� olan yel ken spo ru hak k�n da bir di zi teo -
rik ve uy gu la ma l� e�i tim den ge çen ço cuk lar �im di
Mar ma ra De ni zi’nin ma vi su la r�n da öz gür ce yel -
ken kul la na bi li yor lar.

Uno fir ma s� n�n öv gü ye la y�k kat k� la r�y la
ger çek le� ti ri len pro jey le
20 ço cuk bel ki de ha yal
bi le ede me dik le ri �e kil -
de mut lu lar.  “Ba na De -
ni zi An lat” te ma l� re sim
ça l�� ma la r� jü ri ta ra f�n -
dan se çi len ve “Yel ke ne
Mer ha ba” pro je siy le
yel ken e�i ti mi al ma
hak k� ka za nan ço cuk lar,
gü ne� li Mar ma ra gün le -
rin de de ni zin üs tün de
c� v�l c� v�l ne �e li ses le -
riy le de niz, gü ne� ve
yel ken spo ru yap ma n�n
ta d� n� ç� ka r� yor.  

Da ha ön ce du yu ru

ha be ri ni yap t� �� m�z pro je de epey
yol ka te dil di �i, ço cuk la r�n ar t�k de -
niz üs tün de uy gu la ma l� e�i tim le ri ger çek le� tir -
di �i ha be ri ni al�r al maz, Mar ma ra Yel ken Ku -
lü bü’nün Cad de bos tan sa hi lin de ki e�i tim mer -
ke zi nin yo lu nu tut tuk. Mar ma ra Yel ken Ku lü -
bü Spor ve Te sis Mü dü rü Ay do �an Ay san,
Ku lüp Op ti mist An tre nö rü Ufuk Gü rün ve da -
ha 17 ya ��n da ol ma s� na ra� men do na n� m�y la
mi nik le re öz ve riy le yel ken e�i ti mi ve ren an -

tre nör Aral Bek de mir bi zi kar �� la d�. Yak la ��k
bir bu çuk ay ön ce yüz me yi da hi bil me yen mi -
nik le rin �im di tek ba� la r� na bir yel ken li yi ra -
hat l�k la kul la na bil dik le ri ne ta n�k ol duk. Ti tiz -
lik le yel ken li le ri ni ha z�r la ma la r�, s� ray la de ni -
ze aç�l ma la r�, an tre nör le ri nin di rek tif le ri ni har -
fi yen uy gu la ma la r�, ku �u lar gi bi Mar ma ra’n�n
ma vi su la r�n da sü zül me le ri, f�r sat ve ril di �in de

ço cuk la r� m� z�n, genç le ri mi zin
ne le ri ba �ar d� �� n� gös ter me si
aç� s�n dan duy gu lan d� ran bir
du rum du. Ka d� köy Be le di ye si,
Mar ma ra Yel ken Ku lü bü, Uno
fir ma s� ço cuk la r� m�z için yap t� -
�� öv gü öte si ça l�� may la ma vi
su lar da c� v�l c� v�l ço cuk ses le ri -
ni, on la r�n gü len ne �e li yüz le ri -
ni fo to� raf la mak ise an la t�l maz
bir duy guy du. 

Mar ma ra Yel ken Ku lü bü-
UNO,  sos yal so rum lu luk pro -
je si ad� al t�n da ay r� ca Tür ki ye
Ko run ma ya Muh taç Ço cuk lar
Vak f�’ndan ge len 6 ço cu �u mu -
za da yel ken e�i ti mi ve ri yor.

■ �S TAN BUL NE DEN
2012 SPOR BA� KEN T�?

Bu gü ne ka dar �s tan bul’da yap t� �� m�z te sis ler
ve ger çek le� tir di �i miz or ga ni zas yon lar dan do la -
y� ve ay r� ca Bü yük �e hir Be le di ye si’nin 130 oku -
lun bah çe si ne spor sa lo nu yap t� ��n dan do la y� �s -
tan bul 2012 Av ru pa Spor Ba� ken ti se çil di. 3 y�l
ön ce si ne ka dar �s tan bul’da 50 ka dar ulus lar ara s�
or ga ni zas yon ya p� yor ken, son 3 y�l d�r or ga ni zas -
yon sa y� m�z 80’den a�a �� dü� mü yor. Bu çok
yük sek bir sa y�. Ba zen bir haf ta so nun da da hi �s -
tan bu lu mu zun 2-3 fark l� ulus lar ara s� or ga ni zas -
yo na ev sa hip li �i yap t� �� olu yor. Bu y�l �s tan -
bul’da 70’den faz la ulus la ra ra s� or ga ni zas yon
dü zen le me yi plan l� yo ruz. Ya p� lan ya t� r�m lar dan
do la y� �s tan bul’un 2012 Av ru pa Spor Ba� ken ti
un va n� n� al d� �� n� be lir te lim. 

■ YA PA CAK ÇOK ��� M�Z VAR
Geç kal ma ya l�m de dik. Bir kaç top lan t� yap -

t�k ve bir çok �ey so na kal ma s�n di ye dü �ün dük.
Ba kan l�k ve ye rel yö ne tim dü zey le rin de bir üst
ku rul olu� tu rul du. Bu üst ku rul ba� kan l� ��n da iki
top lan t� yap t�k. Spor A�. �BB Spor Mü dür lü �ü,
�s tan bul Genç lik Spor Mü dür lü �ü ola rak stra te jik
plan ko nu sun da ça l�� ma yap t�k. �s tan bul’da ki
tüm il çe le rin et kin lik le re ka t�l ma s� için plan lar
yap t�k. Be le di ye ba� kan la r� n� da vet et tik. Önem -
li ka rar lar al d�k. Spo run fark l� alan la r�n da �s tan -
bul’da top lu et kin lik ler yap ma y� dü �ün dük. Me -
se la ay n� an da “�s tan bul yü zü yor” di ye ce �iz ve
tüm il çe ler de yüz me ak ti vi te le ri ger çek le� ti ri le -
cek gi bi. Yüz me bil me yen yüz me ö� re ne cek, yaz
bo yun ca ha vuz la r� m�z da in san lar üc ret siz yü ze -
bi le cek. Ör ne �in “�s tan bul yü rü yor” di ye ce �iz
30 ka dar il çe de her kes yü rü ye cek gi bi. Ulus lar
ara s� dü zey de ça l�� ma lar ya pa ca ��z. Üni ver si te -
ler le ile ti �i mi mi zi bu an lam da kuv vet len di re ce -
�iz. Spo ru ta ba na yay ma ve ge li� tir me pro je le ri -
miz ola cak. 

■ TE S�S RE KO RU KIR DIK
2012 �s tan bul Spor Ba� ken ti kap sa m�n da �s -

tan bul’un ek sik olan te sis le ri ni ta mam la ma he de -
fi miz var. Çok te sis yap t�k, re kor k�r d�k ama yi -
ne de �s tan bul’da te sis ih ti ya c� bit mi yor. Olim pik
olup da �s tan bul’da ya p�l ma yan, te sis le ri ol ma -

yan bran� la r� be lir le dik. Bun la r�n ba ��n da da ka -
no ve kü rek ge li yor. Her kes �s tan bul’un üç ta ra f�
de niz ler le çev ri li ol du �u nu söy ler ama su spor la -
r�n da çok ge ri ol ma m�z da il ginç. Bu ba k�m dan
bu tip bran� la ra ön ce lik ta n� mak su re tiy le pro je -
le re a��r l�k ve re ce �iz. Te sis le ri mi zi en gel li va -
tan da� la r� m� z�n da kul la na bi le ce �i ha le ge ti re ce -
�iz. Bu ay n� za man da ka nun ge re �i dir. Bir çok
pro je söz ko nu su. 

Sa� l�k Olim pi yat la r� �s tan bul’da dü zen le ne -
cek. Dün ya da Sa� l�k Olim pi yat la r� na bü yük il gi
var ve dü zen le ni yor. Hat ta bi zim bu olim pi yat la -
ra ka t� lan dok tor la r� m�z dün ya �am pi yo nu ol du -
lar. Sa� l�k Olim pi yat la r� 3500 ki �i nin ka t�l d� ��
bü yük bir or ga ni zas yon. Ak si lik ol maz sa olim pi -
yat lar 2012’de �s tan bul’da. 

■ AR SA YOK D� YE KA DI KÖY’E
SPOR KOMP LEK S� YOK!

Ka d� köy’ün ta lih siz li �i var. Ka d� köy’de ar sa

bu la ma d�k. Büt çe si ni bi le ay�r d�k. 3000 se -
yir ci ka pa si te li bir spor sa lo nu yap ma y�
plan la d�k fa kat Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Se la mi Öz türk de çok gay ret et ti ama ar sa
bu la ma d�k. S�rf bu prob lem den do la y� Ka d� -
köy’de spor sa lo nu ya pa ma d�k. Ama bir �e -
kil de bi ze bir ar sa ve ri lir se biz yi ne bu nu
gün de mi mi ze al� r�z. Be �ik ta�, Ka d� köy, Be -
yo� lu gi bi Üs kü dar da bu na dâ hil böy le yer -
ler de prob le mi miz var ar sa bu la m� yo ruz.
Ka d� köy’de de spor komp lek si ne ih ti yaç ol -
du �u nu bi li yo ruz. Bu nun far k�n da y�z ama
bu lun du �u tak dir de prog ra m� m� za al� r�z.
Siz ler gi bi ko nu ya il gi gös te ren ba s� n�n sa -
ye sin de ses du yu lur sa ne den ol ma s�n. Tek
ama c� m�z genç li �i mi ze hiz met et mek. 

■ KA DI KÖY’E ULUS LAR ARA SI
OR GA N� ZAS YON

NE DEN VE R�L M� YOR?
Ka d� köy’de sa lon ol sa da ha çok ulus lar

ara s� or ga ni zas yon ve ri riz. �u an da da yap t�k la r� -
m�z var. Ca fe ra �a sa lo nu nun prog ra m� da çok
do lu. Ka d� köy sa hil le rin de kü rek le il gi li or ga ni -
zas yon yap t�k. Ka d� köy sa hil bo yun ca kü rek ve
ka no te sis le ri plan l� yo ruz. Dal ga k� ran ya pa ca ��z.
Dur gun su ge re ki yor çün kü. Hal k�n da ge lip za -
man ge çi re bi le ce �i me kân lar da ol sun di ye böy -
le bir dü �ün ce miz var. Ama sa lon az l� ��n dan do -
la y� Ka d� köy’de ek sik le ri miz var. 

■ SPOR = FUT BOL OL MA MA LI
Spor de ni lin ce Tür ki ye’de fut bol al g� la n� yor.

Ama tör bran� lar da bun dan �i kâ yet çi. Ya z� l� ve
gör sel med ya n�n ama tör bran� la ra say fa ay�r ma -
d� ��n dan �i ka yet edi yor lar. Av ru pa ve dün ya
�am pi yo nu ç� ka r� yo ruz ama ba s�n da yer ala m� -
yo ruz di yor lar. Ben de bu na ka t� l� yo rum. Ay r� ca
se yir ci s� k�n t� m�z da var. Av ru pa’da, dün ya da
stat lar do lar ken çok önem li bir ya r�� ma yap t� �� -
m�z da se yir ci yok. 

■ SPO RUN �Ç�N DEN GE LEN VE AK T�F
OLA RAK YA PAN B�R YÖ NE T� C� Y�M

Ba bam kü çük ya� lar da be ni tek van do ya yaz -
d�r d�. Di sip lin li bir ya �am sür dü rün ce ba �a r� lar
da be ra be rin de gel di. Ka zan d� ��m ilk ma dal ya
be nim ha ya t� m� de �i� tir di. Spor cu ol du �u mu his -
set tir di. Ç� kart t� ��m li sans da ba na spor cu ol du -
�u mu his set tir di. Sen ar t�k bir spor cu sun de dim
ken di ken di me. O gün bu gün dür dü zen li ha ya -
t�m ol du.

Ha fif spor lar la il gi le ni yo rum. Çok yo �un ça -
l� �� yo ruz. Ya� iler le dik çe tek van do yap mak da
zor la �� yor. Yü rü yü�, fit ness, yüz me gi bi spor lar
ya p� yo rum. Yüz me yi çok se vi yo rum. De ni zi ter -
cih edi yo rum. 2 gün yüz mez sem ra hat s�z l�k his -
se di yo rum. Gö rev yo �un ve ko �u� tur ma ca ge rek -
ti ri yor. Otur du �u muz da bi le te le fon lar la i�i mi zi
yap mak du ru mun da y�z. Bu ara da Ga ze te Ka d� -
köy’ün il gi si ne te �ek kür edi yo rum. Ama tör
bran� la ra ve fark l� dal la ra spor say fa s�n da im kân -
la r� öl çü sün de yer ve ri yor. 61 fe de ras yon ad� na
ama tör bran� la ra des tek ve ren her ke se, ba s� na te -
�ek kür edi yo rum. 
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Süper Fenerbahçe Gazetesi bayilerde

Hazırlayan
Mustafa SÜRMELİ

● Gökçe UYGUN
HAR�TA ve pusula kullanarak, özel bir

topografya haritas�nda i�aretlenmi� bir dizi
kontrol noktas�n� bulma amac�n� ta��yan, yön

ve hedef bulma sporu Orienteering
(oryantiring) Türkiye'de h�zla yay�l�yor. Bir çok

ki�i, tek ba��na ya da ailesiyle bu sporu
yap�yor. Onlardan biri de Kad�köylü ö�renci

Elif Eren Aksoy ve annesi Ay�en Eren. Aksoy
ve Eren, Türkiye Orientiring Federasyonu'nun
her y�l 5 farkl� ilde düzenledi�i yar��lara kat�ld�.

2010-2011 sezonunda Mersin, Antalya,
Göreme, Çorum ve Bursa’da toplam 10 yar��
ko�uldu. Yar��larda mücadele eden Aksoy ve

Eren, kendi kategorilerinde Türkiye �ampiyonu
oldular. Birlikte kürsüye ç�karak ödüllerini alan
anne-k�z, orienteering'in her ya�ta ve ailecek

yap�labilece�ini göstermi� oldular. 2004 y�l�nda
orienteering ile tan��an Ay�en Eren, 10
ya��ndan beri k�z� Elif Eren'le bu sporu

yap�yor. Anne-k�z, ''Orienteering, 'dü�ünce
sporu' olarak tan�mlanabilir. Sporcular�n

mükemmel bir harita okuma becerisine, iyi bir
konsantrasyona ve yüksek h�zda ko�arken en

iyi rota için h�zl� karar verebilme yetene�ine
sahip olmas� gerekiyor. Tek amac�m�z

hedefleri bulmak de�il. Ormandaki mevsimsel
de�i�imleri takip etmeyi, farkl� kokular�n,

renklerin keyfini ç�karmak çok güzel. Ormanda
yap�lan tahribatlar�, kirletilen yerleri görüyoruz.

Bu sporu yapanlar ayn� zamanda orman�n
koruyucular� oluyor. Do�ada yap�ld���, aile
sporu oldu�u, her ya�ta yap�labildi�i, hem

fiziksel hem zihinsel olarak insan� geli�tirdi�i
için bu sporu herkese öneriyoruz'' diyorlar.

Anne-kız Türkiye
şampiyonu oldu

24 Temmuz 2011 Tarihinde Caddebostan
Sahilinde gerçekle�tirilen 1.�stanbul Triatlonu

bisiklet sporuna gönül verenlerin büyük
ilgisine sahne oldu. 23 Temmuz’da makarna
partisi ile ba�layan 1.�stanbul Triatlonu, 24

Temmuz 2011 Pazar günü 08:30’da Y�ld�zlar
kategorisi yar���yla start ald�. 

Geni� kapsaml� spor etkinli�inde Büyük
Erkekler, Genç Erkekler, Büyük Bayan – Genç
Bayan- Masterler kategorilerinde de yar��lar

düzenlendi. Yar��ma Türkiye Triatlon
Federasyonu Yar��ma Yönergesi Hükümlerine
göre yürütüldü. Yar��ma Parkurlar�; yüzmede

Caddebostan Halk Plaj�, bisiklette
Caddebostan Halk Plaj�-Bostanc� �skelesi,

ko�uda Caddebostan Halk Plaj�-Fener olarak
belirlendi. 1.�stanbul Triatlonu ödül töreni ise

ayn� gün gerçekle�tirildi.

Kadıköy’de 1. İstanbul
Triatlonu heyecanı

�stanbul’da spor denilince akla ilk gelen isim olan �l Gençlik Spor
Müdürü Tamer Ta�pınar, Kadıköy’e neden spor kompleksi

yapılmadı�ı, kentte neden sık sık uluslararası spor organizasyonları
düzenlenmedi�i yönündeki sorularımızı yanıtladı.  

Kadıköy Belediyesi ile Marmara Yelken Kulübü birlikteli�iyle
gerçekle�tirilen “Bana Denizi Anlat” projesiyle �imdi çocuklar

mavi sularda yelkenlileriyle özgür ve mutlu bir �ekilde yüzebiliyor.

Çocuklar şimdi mavi sularda
özgürce yüzüyor

Süper Fenerbahçe Gazetesi’nin
Temmuz sayısı çıktı. Gazetenin son

sayısını Fenerbahçe Spor Kulübü’nün
çe�itli bran�larda elde etti�i

�ampiyonluklar süslüyor. Fenerbahçeyi
Fenerbahçe Yapan Kahramanlar
bölümünün konu�u Serkan Acar.

Efsane Ba�kan Faruk Ilgaz’ın yazısını
zevkle okuyabilirsiniz. Daha birçok
yazı, haberin renkli foto�raflarla
sunuldu�u gazetenin arka kapa�ında
ise Milli Takımımızın da ba�arılı
futbolcusu Emre Belözo�lu’nun poster
foto�rafı bulunuyor. 

İl Genç lik Spor Mü dü rü Ta mer Taş pı nar, Ga ze te Ka dı köy’ün so ru la rı nı ya nıt la dı

‘Yapacak çok işimiz var’‘Yapacak çok işimiz var’‘Yapacak çok işimiz var’‘Yapacak çok işimiz var’‘Yapacak çok işimiz var’‘Yapacak çok işimiz var’

ATA�EH�R Belediyesi taraf�ndan, “Sa�l�kl�, mutlu,
kendine güvenen bireylerden kurulu bir nesil için

haydi çocuklar spora” mesaj� ile geçti�imiz yaz
ba�lat�lan Yaz Spor Okullar�, bu yaz da ö�rencilere

“merhaba” dedi. Ata�ehirli 1500 çocuk Yaz Spor
Okullar�nda tecrübeli beden e�itimi ö�retmenleri ve

antrenörler e�li�inde; futbol, basketbol, voleybol,
jimnastik, boks, tekvando ve kick boks olmak üzere

yedi spor dal�ndan birini seçerek ücretsiz olarak
yararlan�yor. 27 A�ustos 2011 tarihine kadar devam

edecek Yaz Spor Okullar�nda Ata�ehirli çocuklar,
rekabet ve i�birli�inin kol kola yürüdü�ü spor

aktivitelerinde bulu�uyor, sporun gücü tüm kötü
al��kanl�klar�n önünü kesiyor. Ayr�ca Yaz Spor
Okullar�nda e�itim alarak seçilen ö�renciler, Ata�ehir
Belediyespor’un alt yap�s�n� olu�turuyorlar. Futbol,
basketbol, voleybol ve tekvando dallar�nda 6-13 ya�
aras�, boks ve kick boks dallar�nda 10-14 ya� aras� ve
jimnastik dal�nda da 5-9 ya� aras� çocuklar spor
e�itimi al�yorlar. E�itimler ilçedeki; Prof. Faik Somer
Lisesi Spor Salonu, Esatpa�a �mam Hatip Lisesi Spor
Salonu, Celal Yard�mc� �lkö�retim Okulu Spor Salonu,
Dilek Sabanc� Ticaret Meslek Lisesi Spor Salonu ve
Yeni Çaml�ca Ataevi Futbol Sahas�’nda veriliyor.

Ataşehir’de yaz spor okulu başladı

YAZ TATiLi
boş geçmesin diye...
Kadıköy Belediyesi’nin organize etti�i 2011
Yaz Spor Okulları'nda çocuklar e�lenmeye ve
ö�renmeye devam ediyor.  Ö�retmen Harun
Re�it �lkö�retim Okulu, Kozyata�ı �ükran
Karabelli �lkö�retim Okulu, Gözcübaba Lisesi
ve �nönü �lkö�retim Okulu'nda devam eden
yaz okulları 5 - 15 ya� arası çocuklara ücretsiz

hizmet veriyor. Okullarda,
yüzme, satranç, masa
tenisi, futbol, basketbol,
voleybol ve �i�me oyun
parkı olmak üzere 7 bran�ta
e�itim veriliyor. E�itimlerde
12 yüzme ö�retmeni, 4
masa tenisi ö�retmeni, her
havuzda 3 yüzme
ö�retmeni, 1 koordinatör, 4

masa tenisi ve satranç e�itmeni ile gece ve
gündüz havuz sorumluları görev yapıyor. 20
Haziran'da ba�layan yaz spor okulundan
�imdiye dek yüzmeden 1351, voleyboldan
2902, futboldan 4894, masa tenisinden 4286,
satrançtan 2226 ve �i�me oyun parkından
16301 olmak üzere  olmak üzere toplam
31960 çocuk yararlandı. 

Çocuklar yaz
spor okulunda

hem spor
yapıyor hem

e�lenceli
saatler

geçiriyor.
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