
Ad res: Hasanpa�a Mah. Fahrettin
Kerim Gökay Cad. No: 2 Kad�köy

Belediyesi 4. kat B blok

Tel: (0216) 348 70 60 - 336 61 33

Faks: (0216) 345 82 02    

E-posta:
gazetekadikoy@gmail.com

Web:
www.gazetekadikoy.com.tr

◗ 5 - 11 A�USTOS 2011 ◗ Y›l: 11 ◗ Say›: 598 ◗ 20 Kr.

B�R BOSTANCI KLAS���
DÖRTLER ET LOKANTASI

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

Kad�köy’ün tarihi semti Yelde�irmeni’nde
otopark olarak kullan�lan alan�n çocuk park�

yap�lmas� için imza kampanyas� ba�lat�ld�. 

Her gün ortalama
5 kadının öldürüldü�ü

ülkemizde, buna sessiz
kalmayan kadınlar,

Haydarpa�a’dan Kartal’a
‘�syan Treni’nde bulu�tu.

Ellerinde tefler, a�ızlarında
düdükler ve dillerinde

sloganlarıyla yolculardan
destek isteyen kadınlar,

22 A�ustos’a kadar 1 milyon
imza toplamayı hedefliyor.
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Kadınlar isyan treninden haykırdı:
‘ARTIK ÖLMEK iSTEMiYORUZ’

�stanbul’un birçok ilçesine spor
kompleksleri yap�larak,  halk�n

kullan�m�na sunulurken, spora ilgili, spor
yapmaya uygun genç ve e�itimli nüfus

potansiyeline sahip Kad�köy’de bu konuda
Kad�köy Belediyesi’nin çal��malar� d���nda

hiçbir yat�r�m yap�lm�yor.

�stanbul Büyük�ehir Belediyesi ve �l
Spor Müdürlü�ü’nün arsa olmaması

nedeniyle Kadıköy’e spor kompleksi
yapmamasına tepki gösteren

Kadıköylüler, di�er ilçelere yapılan büyük
kompleksleri örnek göstererek ‘Üvey evlat

muamelesi görüyoruz’ diyorlar.
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iHTiYACI VAR!..
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TAKINTI...!
Her halükârda
hiçbir idefiksin
esiri olmamak

lâz�m. Tak�nt�n�n,
ak�l ve

rasyonalizmin
dü�man�
oldu�unu

unutmamal�….

Asl� AYHAN

HER yıl Ramazan ayında Kadıköylü
ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketleri

da�ıtarak sosyal yardımla�ma a�ı kuran
Kadıköy Belediyesi bu yıl

4  bin aileye ula�acak. Yardım paketleri,
önceki yıllarda oldu�u gibi ailelerin
evlerine araçlarla götürülüp teslim

edecek. ● Sayfa 4’te

�LK Türk müzecili�inin
kurucusu olan Osman Hamdi
Bey, dünyaca ünlü �skender
Lahti’ni, 1887- 1888 yılında
Lübnan Sayda’da Krallar

Metropolü’nde yaptı�ı kazılarda
bulup çıkartmı�tır.  
● Haberi Sayfa 2’de

Kadıköy’ün ilk şehremini Osman Hamdi Bey
HAYDARPA�A

Garı’ndaki yangına
ili�kin hazırlanan

bilirki�i raporunda
fatura, i�çiler ve

tadilatı yapan
firmaya kesildi. 

● Sayfa 4’te

Ramazan’da 4 bin aileye gıda paketi
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Haydarpaşa yangınında suçlu bulundu: 2 işçi

● Yazısı 10’da

GÜLMEK
YAŞAMAKTIR
Gülen bir
toplum

yeti�tirmeden
insanl��a daha
sa�l�kl� bir nesil,
daha co�kulu

ve bütünle�mi�
bir ruhsal yap�
getiremeyiz.                       

�nal AYDINO�LU
● Yazısı 8’de

Meslek Seçimi mi, 
Üniversite Tercihi mi? DİKKAT!

Gençlerin
tercihlerinde

ince eleyip s�k
dokumalar�nda

yarar vard�r.
Vaatlere

kap�lmamakta
ise daha çok
yarar vard�r.

Murat KATO�LU
● Yazısı 6’da
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Ge ri kal m�� bir top lu mu ça� da� la� t�r ma ya ça l� -
�an bir ada m�n, mo dern le� me yo lun da ki yo ru -
cu ve ya va� ad�m la r� n�n ko nu al�n d� �� “Kap -

lum ba �a Ter bi ye ci si”ni bil me yen yok tur. Uzun k�r -
m� z� el bi se si, ba ��n da ki ge li �i gü zel ba� lan m�� ye me ni -
si, be lin de el bi se si ni s� k� ca tu tan ke me ri ve ya r� bü kük
be lin de ka vu� tu rul mu� el le ri ve elin de tut tu �u ne yi ile
sa kal l�, yor gun bir adam… S� va s� dö kül mü� oda da
kü çük bir pen ce re ve yer de yap rak yi yen kap lum ba -
�a lar. Ne var ki bu ya� l� adam zor lu bir gö re vi üst len -
mi� ve ter bi ye edil me si en zor can l� ola rak bi li nen,
sab r�n sem bo lü kap lum ba �a la r� e�it me ye ça l�� m��. Bu
sa kal l�, yor gun ve ya� l� adam ese rin sa hi bi Os man
Ham di Bey’in ta ken di si. 

“Kap lum ba �a Ter bi ye ci si”; sa na t�n da ta ri hi
do ku yu i� le yen, ba t� ya oran la do �u nun ge ri kal -
m�� l� �� ye ri ne ay d�n l� �� n� vur gu la yan, or yan ta -

list sa nat ç� Os man Ham di Bey’in
eser le rin den sa de ce bi ri dir.

Pe ki, aka de mik un van la r�, ni �an
ve ma dal ya la r� olan; sa na ta, ta ri he,
ile ri ci li �e ve ça� da� l� �a dü� kün Os -
man Ham di Bey kim dir? 

30 Ara l�k 1842 y� l�n da �s tan -
bul’da do �an Os man Ham di Bey, II.
Mah mut za ma n�n da ze kâ s� ne de niy le
Pa ris’e e�i tim için gön de ri len, II. Ab -
dül ha mid za ma n� n�n Os man l� sad ra -
zam la r�n dan �b ra him Ed hem Pa -
�a’n�n o� lu dur. �lk Türk mü ze ci li �i -
nin ku ru cu su olan Os man Ham di
Bey’in kar de� le rin den �s ma il Ga lip
Bey, ilk Türk nü miz mat lar dan d�r. Di -
�er kar de �i Ha lil Et hem Bey’in ise
Türk mü ze ci li �i ne önem li kat k� la r�
var d�r. 

�l kö� re ni mi ni ta mam la yan Os -
man Ham di Bey, 1856'da Mek teb-i
Maa rif-i Ad li ye'de ö� re ni me ba� lar.
Bir sü re son ra ise ba ba s� n�n is te �i
üze ri ne hu kuk ö� re ni mi için Pa ris'e
gi der. 12 y�l kal d� �� Pa ris’te bir yan -
dan hu kuk ö� re ni mi ne de vam et mi�
di �er yan dan Pa ris Eco le des Bea ux
Arts’a ka y�t ol mu� ve dö ne min ün lü
res sam la r�n dan olan Je an-Léon
Gérôme ve Bou lan ger’den re sim e�i -
ti mi al m�� t�r. Böy le ce re sim sa na t� na
yö ne len Os man Ham di Bey, Türk re -
sim sa na t� na fi gü rü, kom po zis yo nun
bir par ça s� ola rak fi gü rü ka tan ilk sa nat ç� d�r ve
ya p�t la r�n da de kor ola rak ta ri hi do ku yu kul lan -
m�� t�r. 1867 y� l�n da Pa ris’te ki Dün ya ser gi si ne,
bu gün nere de ol duk la r� bi lin me yen üç ese riy le
ka t�l m�� t�r:  “Çin ge ne le rin Mo la s�”, “Pu su da
Zey bek “ve “Zey be �in Ölü mü”.
■ �S TAN BUL AR KE OLO J� MÜ ZE LE R�

1869 y� l�n da yur da ge ri dö nen Os man
Ham di Bey, çe �it li gö rev ler de ça l� ��r. Ka d� -
köy’ün ilk �eh re mi ni (be le di ye ba� ka n�) ola rak
da bi li nen Os man Ham di Bey, 1881 y� l�n da gü -
nü müz �s tan bul Ar ke olo ji Mü ze le ri'ni olu� tu -
ran Mü ze-i Hü ma yun'un mü dü rü Al man Dr.
Phi lip An ton Det hiér'in ölü mün den son ra, II.
Ab dül ha mid ta ra f�n dan mü ze ye mü dür ola rak
ata n�r. Mü ze-i Hü ma yun mü dü rü ola rak ilk
i�i es ki eser le rin yurt d� �� na gö tü rül me si ni ya -
sak la yan bir tü zük ha z�r la mak olur. Yü rür lük te
bu lu nan 1874 ta rih li “Asar-� Ati ka Ni zam na -
me si"ni 1883 y� l�n da ye ni den dü zen ler ve bu
ye ni dü zen le me ile Ba t� l� ül ke le re Os man l� top -
rak la r�n dan es ki eser ka ç� r�l ma s� n� ön ler. 

1883-1895 y�l la r� ara s�n da, Nem rut Da ��,
Myri na, Kyme ve Ai oli a Nek ro pol le ri ile La gi -
na He ka te Ta p� na ��’nda yap t� ��
ka z� lar da gün

��� �� ile bu lu� tur du �u eser le ri mü ze ye ge ti rir.
An cak Os man Ham di Be y’i ve ge li� tir mek te ol -
du �u mü ze si ni üne ka vu� tu ran 1887-1888’de
Say da’da Kral lar Nek ro po lü’nde yap t� �� ka z� lar
olur. Bu ka z� lar da bul du �u ve bu gün de �s tan bul
Ar ke olo ji Mü ze le ri nin na di de eser le rin den olan
la hit ler den; Sat rap, Lyki a, Tab nit, A� la yan Ka -
d�n lar Lah ti ve dün ya ca ün lü �s ken der Lah ti öz -
ve ri li ça l�� ma lar so nu cu ge mi ler le �s tan bul’a ge -
ti ri lir ve mev cut mü ze bi na s�n da ser gi le ne me di -
�i için ye ni bir mü ze bi na s� na ih ti yaç du yu lur.
Os man Ham di Bey, sa ray dan al d� �� des tek le gü -
nün ko �ul la r� na uy gun bir mü ze bi na s� n�, dö ne -

min önem li mi mar la r�n dan Ale xan dre Val la -
ury’e yap t� r�r. Bu mü ze La hit ler Mü ze si ad�y la
13 Ha zi ran 1891’de zi ya re te aç� l�r. An cak Os -
man Ham di Bey, bu bi na n�n da ile ri ye yö ne lik
ye ter li ol ma ya ca �� n� dü �ü ne rek, bi na ya ye ni ila -
ve ler yap t� ra rak, gör kem li bir mü ze bi na s� ya ra -
t�r. Bu ya p�, 19. yüz y� l�n son la r�n da dün ya da
mü ze bi na s� ola rak ta sar la n�p ya p� lan sa y� l� mü -
ze ler ara s�n da yer al�r. 

Os man Ham di Bey, 24 �u bat 1910 ta ri hin -
de �s tan bul’da Ku ru çe� me’de ve fat et mi� tir.
Ölü mü nün 100 y� l� olan 2010 y� l�, Bir le� mi�
Mil let ler Bi lim, E�i tim ve Kül tür Te� ki la t�
(UNES CO) ta ra f�n dan Os man Ham di Bey’i An -
ma Y� l� ola rak ilan edil mi� tir.
■ �M PA RA TOR LAR �S TAN BUL’DA
�s tan bul Ar ke olo ji Mü ze le ri bu gün ler de im -

pa ra tor la r� a��r l� yor. Hi tit ler den Os man l� �m pa -
ra tor lu �u’na, Ana do lu’da ve çev re sin de hü küm
sür mü� im pa ra tor luk la r� sim ge le yen eser ler,
mü ze nin As sos Sa lo nu’nda me rak l� lar la bu lu �u -
yor. Ana do lu’nun çe �it li mü ze le rin den se çil mi�
olan dev mer mer hey kel ler den sik ke le re, el yaz -
ma la r�n dan mü hür le re bir çok eser, im pa ra tor -
luk la r�n b� rak t� �� iz le ri sür me mi zi sa� l� yor. Zi -
ya ret çi le ri MÖ 2. bin y�l da Ana do lu’nun bü yük
bö lü mün de ve za man za man da Ku zey Su ri -
ye’ye ka dar uza nan böl ge de hü küm sü ren Hi tit
�m pa ra tor lu �u’nun iz b� ra kan im pa ra tor la r� kar -
�� l� yor. Bir son ra ki bö lüm de, do �u dan ge le rek
MÖ 6.-4. yüz y�l lar ara s�n da Ana do lu’yu ege -
men li �i al t� na alan ve son ra s�n da Yu na nis tan’a
uza nan Pers �m pa ra tor lu �u ile ba t� dan ge le rek,
MÖ 4.-1. yüz y�l lar ara s�n da Ana do lu’dan iti ba -
ren Hin dis tan’a ka dar uza nan Ma ke don ya l� �s -
ken der’in �m pa ra tor lu �u yer al� yor. Ar d�n dan,
özel lik le, MÖ 27 y� l�n da Ro ma’y� sar san sa va� -
la ra son ve re rek “Au gus tus” un va n�y la onur lan -
d� r� lan, bir di �er de yi� le im pa ra tor lu �un ku ru cu -
su Oc ta vi anus ile Ana do lu’da en bü yük imar fa -
ali yet le ri nin ger çek le� me si ni sa� la yan Ro ma
�m pa ra to ru Had ri anus’un ön plan da ol du �u Ro -
ma �m pa ra tor lu �u ge li yor. �s tan bul’u Do �u Ro -
ma (Bi zans) �m pa ra tor lu �u’nun ba� ken ti ya pan
Cons tan ti nus’un ba ��, mo za ik, sik ke ve min ya -
tür bas k� la r�y la de vam eden ser gi; Os man l� �m -
pa ra tor lu �u’nun e� siz kül tü rü nü ve sa na t� n� yan -
s� tan, sim ge sel an lam ta �� yan, pa di �ah la r�n özel
ve res mi ya �an t� s� n� an la tan e� ya la r�y la, pa di �ah
por tre le ri, si lah lar, mü hür ler, sor guç lar, mu ras sa
e� ya lar, fer man ve kaf tan lar ile
son bu lu yor.

■ BO �AZ KÖY
SFENK S�

Os man Ham di
Bey’in Türk mü ze ci -
li �i ne ka zan d�r d� ��,
için de bu lun dur du �u
bin ler ce ta ri hi ese rin
ya n� s� ra mi ma ri si ve
bah çe si ile de ta rih -
sel öne me sa hip olan
�s tan bul Ar ke olo ji
Mü ze le ri, bu gün ler de
e� siz eser le ri ne bir ye ni si ni
da ha ek le di. Bo �az köy Sfenk -
si… Ço rum’da Hi tit ler’in ba� ken ti Hat -
tu �a’da (Bo �az köy) Yer ka p�’n�n tam or ta s�n da
yer alan Sfens kli Ka p�, ad� n� ka p� per vaz la r�n da
yer alan as lan vü cut lu, in san ba� l� ka r� ��k bir ya -
ra t�k olan dört sfenk sten al m�� t�. 3 bin 500 ya -
��n da olan bu �e hir ka p� s�, MÖ 1200 y� k� m�n da
yer le bir ol mu�, Sfenk sli Ka p�’n�n dört sfenk sin -
den sa de ce bi ri ye rin de kal m�� t�. 1907 y� l�n da
ka z� ça l�� ma la r� s� ra s�n da pa ram par ça bir �e kil de
kar �� la �� lan di �er sfenk sle rin par ça la r�, res to ras -
yo nu nun ya p�l ma s� ve bi lim sel ara� t�r ma la r� n�n
ger çek le� ti ril me si ama c�y la, II. Ab dül ha mid za -
ma n�n da, 1916 y� l�n da, Ber lin’e gön de ril mi� ti.
Par ça la r� bir le� ti ri len iki sfenk sten bi ri �s tan -

bul’a gön de ril mi� ve di �e ri Ber -
lin’de kal m�� t�. 

Kül tür ve Tu rizm Ba ka n� Er -
tu� rul Gü nay’�n ça l�� ma la r� ve
teh dit le ri ile Al man ya, geç ti �i -
miz gün ler de sfenk si ge ri ia de
et ti. �s tan bul Ar ke olo ji Mü ze le -
ri’nde di �er e�iy le bu lu� tu ru lan

sfenks, res to ras yon ça l�� ma la r�n -
dan son ra Ço rum’a ta �� na cak.    
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KAY MA KAM LIK: 330 60 99
‹L ÇE EMN. MD.: 411 70 05
TOPLUM SA⁄ LIK MRK.: 336 08 28
‹L ÇE M‹L L‹ E⁄‹ T‹M M.: 346 83 68
‹L ÇE NÜ FUS M.: 337 39 93
GENÇ L‹K SPOR  ‹L ÇE M.: 347 32 50
MAL MÜ DÜR LÜ ⁄Ü: 336 05 77
MÜF TÜ LÜK: 336 25 06
AD L‹ YE: 349 79 60-63
TÜ KO DER: 349 85 10
TÜ B‹ DER: 449 26 26
KA DAS TRO MÜD.: 456 32 58
KADIKÖY TAPU MÜD.: 456 32 55

456 32 57
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TAPU ATA�EH�R: 456 32 46-47
SSK Böl ge Müd.: (0216) 565 40 30
PTT Mü dür lü �ü: (0216) 337 44 10
Hay dar pa �a Gar: 348 80 29
‹DO: 0212 444 44 36

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

467 36 00-01-02
CKM Gi �e: 467 25 68
19 Ma y›s Kül tür Mer ke zi: 362 11 05-09
Ba r›� Man ço Kül tür Mer ke zi: 418 95 49
Çocuk Sanat Mr k.: 567 84 01  
Ha lis Kurt ça Kl tr. Mr k.: 357 28 36 - 37
Sü rey ya Ope ra s›: 346 15 31 - 32 - 33
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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
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Göz te pe A.S.M.: 567 53 62
Ac› ba dem A.S.M.: 327 37 70
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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
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Mer di ven köy: 358 65 02
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Ra sim pa �a: 345 60 73
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Su adi ye: 416 42 13
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Göztepe Gön. Evi: 346 87 87
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Caddebostan Gön. Evi: 357 58 69
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Sahrayıcedid Gön. Evi: 411 85 42
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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.:
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● Sem ra ÇE LE B�

Ezi len le rin Sos ya list Par ti si Sos ya list Ka d�n Mec lis le ri
üye le ri, “Ses ver in san l�k utan s�n, ses ver ka d�n lar öl -
dü rül me sin” slo ga n�y la ba� lat t�k la r� kam pan ya la r� na,

Hay dar pa �a-Geb ze ban li yö tre nin de im za top la ya rak de -
vam et ti. 30 Tem muz Cu mar te si gü nü sa at
12.30’da Hay dar pa �a Tren Ga r�’nda bu lu �an
ka d�n lar, ta ri hi mer di ven ler de bir ba s�n
aç�k la ma s� ya pa rak ka d�n ci na yet le ri nin
son bul ma s�, me zar de �il da ya n�� ma
ev le ri nin aç�l ma s�, hak s�z tah rik in -
di ri mi nin kal d� r�l ma s� ve ka til le re
a��r ce za lar uy gu lan ma s� ta le biy -
le ba� lat t�k la r� kam pan ya la r� na
halk tan des tek is te di. Gö zün de
mor luk ve a� z�n da kan izi bu lu -
nan be yaz ge lin lik li genç ka d�n
ile üze rin de “Ar t�k öl mek is te -
mi yo ruz” ya z� l� ke fen giy mi�
ka d�n ey lem ci ler dik kat çek ti. 

■ ‘DEV LET SE Y�R C�
KA LI YOR’

ESP Sos ya list Ka d�n Mec -
lis le ri �s tan bul söz cü sü Tu� ba
Gü mü� ta ra f�n dan oku nan ba s�n
aç�k la ma s�n da “Ka d�n ci na yet le -
ri ne kar �� 1 mil yon im za” kam pan -
ya s� hak k�n da bil gi ve ril di. Gü mü�,
ka d�n la r�n ya �am hak la r� n�n el le rin -
den al�n d� �� n�, an cak bu du rum kar �� -
s�n da dev le tin se yir ci kal d� �� n� be lirt ti.
Her gün 5 ka d� n�n çe �it li ge rek çe ler le öl dü -

rül dü �ü ne dik kat çe ken Gü mü�, “Her gün fark l� �e hir ler de
ya �a nan ci na yet le re kar �� sus kun de �il, öf ke li yiz. Ka d�n la ra
ko ru ma ver me si ge rek ti �i hal de ver me yen, ko ru ma ka ra r�
ver di �i hal de ko ru ma yan, Ka d�n Ba kan l� ��’n� kal d� ra rak ye -
ri ne Ai le Ba kan l� �� ge ti ren dev le te kar �� öf ke li ama yal n�z
de �i liz, ör güt lü yüz” diye konu�tu. 

�s tan bul SKM Söz cü sü Gü mü�, ya sa la r� ka d�n
le hi ne dü zen le me yen Mec lis’in de ka d�n ci na -

yet le rin den so rum lu ol du �u nu be lir te rek,
�un la r� söy le di: “Ka d�n ve Ai le Ba kan l� -

��’n� kal d� ra rak ye ri ne Ai le ve Sos yal
Po li ti ka lar Ba kan l� �� ge ti ren hü kü met,

ka d�n ci na yet le rin den so rum lu dur.
Ha tay’da ai le mec li si ka ra r�y la öl -
dü rü len Cey lan Soy sal ci na ye ti ka -
d�n la r�n ai le için de kat le dil me si
ger çe �i nin en son ör ne �i ol du.
Bu na ra� men ha len ka d� n� de �il,
ai le yi ko ru ma al t� na alan yak la -
��m sür dü rül me si ne son ve ril -
me li dir.”

■ KA DIN LAR
27 KA SIM’DA

AN KA RA’DA BU LU �U YOR
�s tan bul SKM ad� na ya p� lan

aç�k la ma da kam pan yay la il gi li de
bil gi ve ril di: 

“Sos ya list Ka d�n Mec lis le ri
ola rak bir çok kent te ba� lat m�� ol du -

�u muz ‘Me zar De �il Da ya n�� ma Evi
�s ti yo ruz’ ça l�� ma m�z 22 A�us tos’ta Be -

le di ye ön le rin de top la d� �� m�z im za lar la bi -
ti ri le cek. A�us tos ay� iti bar�y la ise ‘SES VER

Ka d�n lar Öl dü rül me sin’ di ye rek 1 mil yon ka d�n la bu lu� ma
ve im za he de fiy le 27 Ka s�m’da An ka ra’da yüz ler ce ka -
d�n la, ‘Ka d� na yö ne lik �id de te SES VER’ece �iz SES
VER’in di ye ce �iz. �id de te kar �� olan, bit sin di yen bü -
tün ka d�n la r� da An ka ra’da tek ses ol ma ya ça �� r� yo -
ruz.”

■ TREN DE KA DIN DA YA NI� MA SI
Bir le �ik Ta �� ma c� l�k Sen di ka s� üye si i� çi le rin ve

Hay dar pa �a’dan ge çen yol cu la r�n da des tek ver di �i
ba s�n aç�k la ma s� n�n ar d�n dan ka d�n lar 12.50 tre ni ne
bin di. “Ka d�n la r�n is yan tre ni kal k� yor” di ye rek bi ni len
va gon da ki yol cu lar da al k�� lar la ey le mi des tek le di. Sos ya -
list Ka d�n Mec li si üye le ri, kam pan ya la r� hak k�n da bil gi ve -
re rek, tren yol cu la r�n dan ka d�n ci na yet le ri ne kar �� im za is te -
di. SKM’li ler her du rak ta fark l� bir
va go na bi ne rek ey lem le ri ni ger çek -
le� tir di. Her va gon da im za top la n�r -
ken, bir ta raf tan da �ar k� lar tür kü ler
söy len di.

■ KAR TAL’DA
�M ZA ÇA DI RI

SKM’li ka d�n lar, Kar tal is tas yo -
nun da ine rek mey dan da ki im za ça d� -
r� na ka dar al k�� ve slo gan lar la yü rü -
dü ler. Ça d� r�n önün de tek rar ba s�n
aç�k la ma s� ya pan ka d�n lar da ha son ra
ka fe ve çay bah çe le rin de otu ran lar la
soh bet edip im za top la ma ya de vam
et ti ler. Kar tal’�n ar d�n dan fark l� il çe -
ler de de ça d�r lar ku ru la rak im za top la -
na cak, top lu ta �� ma araç la r�n da halk -
tan des tek is te ne cek. Kam pan ya, 22
A�us tos’ta il çe be le di ye le ri önün de
top la nan im za lar la bi ti ri le cek. 

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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Gazetecinin tacizcisi gözaltında
GAZETEC� Burcu Ayaz’� 6 y�l boyunca

cep telefonu mesaj�, email’ler,
mektuplar ve hediyelerle taciz etti�i

öne sürülen A.D., polis taraf�ndan
gözalt�na al�nd�. �stanbul’da 6 y�l önce

ayn� i�yerinde birlikte çal��t��� A.D.
taraf�ndan tacize u�rad�ktan sonra

�ikâyetçi olmas�na kar��n y�llard�r cep
telefonu mesaj�, e-mail, mektup,

notlar ve hediyelerle tacizden
kurtulamayan gazeteci
Ayaz’�n ç��l���, ilk kez
Twitter’da yer ald�.

Bunun üzerine Ayaz'�
arayan Bakan Fatma

�ahin, “tacizin devam
edip etmedi�ini”

sordu, devam etti�ini
ö�renince de

gerekenin yap�laca��n�
söyledi. Medyada yer

alan haberlerin
ard�ndan Kad�köy

Emniyet Müdürlü�ü de,
Ayaz’�n koruma talebi ve

�ikâyet dilekçesini
i�leme koydu.

ÇAPKIN TAL�MAT VERD�
Medyadaki haberleri ihbar kabul eden

polis, �stanbul Emniyet Müdürü
Hüseyin Çapk�n’�n talimat�yla harekete

geçerek, A.D.’nin olabilece�i 4 ayr�
adres tespit etti. Kad�köy Emniyet

Müdürlü�ü ekiplerinin yapt���
bask�nlarda A.D., Beyo�lu’nda

gözalt�na al�nd�. Daha önce bir derginin
yaz� i�leri müdürü olarak çal��an ve �u

an i�siz oldu�u ö�renilen A.D.’nin,
gözalt�nda hiçbir soruya yan�t

vermedi�i, ö�renildi. Savc�l�k A.D.’yi,

Bak�rköy Ruh ve Sinir Hastal�klar�
Hastanesi’ne sevk etti. A.D.’nin, daha
önce de ba�kalar�na tacizde
bulundu�u ve taciz davas�n�n sürdü�ü,
ayr�ca hem polise hem de icra
memuruna mukavemetten hakk�nda
�ikâyetlerin bulundu�u ö�renildi.
Kad�köy Cumhuriyet Ba�savc�l���’na

ba�vurarak A.D.’den (36) �ikâyetçi
olan gazeteci Burcu Ayaz (29),

yakla��k 6 y�l önce
sohbetinin bile olmad���,

fakat ayn� binada bir
derginin yaz� i�leri
müdürü olarak çal��an
A.D. taraf�ndan cep
telefonu mesajlar�,
mektuplar, hediyeler,
hatta evinin kap�s�na
b�rak�lan notlarla
hayat�n�n kâbusa
döndü�ünü söyledi.

Önce �ikâyette bulunan
ve verilen 2 ayl�k hapis

cezas�n�n ertelenmesiyle
yeniden tacize maruz kalan

Ayaz, cinsel taciz suçlamas�yla
açt��� davan�n, �ubat ay�nda
görülece�ini ö�renince ikinci kez
y�k�ld�. Ayaz, “Olay Twitter’da
duyulunca, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanl���’n�n özel kalemi beni arayarak
konuyla ilgilendiklerini söylediler.
Benim bunlar� anlatmam�m tek sebebi,
bu olay�n bu ülke için bir çözümünün
olmas� gerekti�i, bir yasayla bu tür
olaylar�n önüne geçilebilece�i, bu tür
tacizcilere gerekli cezan�n verilmesi.
Gerçekten çok endi�eliyim ve
korkuyorum” diye konu�tu. 

Kad�nlar isyan treninden hayk�rd�:

Her gün ortalama 
5 kadının öldürüldü�ü

ülkemizde, buna sessiz
kalmayan kadınlar,

Haydarpa�a’dan
Kartal’a ‘�syan

Treni’nde bulu�tu.
Ellerinde tefler,

a�ızlarında düdükler ve
dillerinde sloganlarıyla

yolculardan destek
isteyen kadınlar,

22 A�ustos’a kadar
1 milyon imza

toplamayı hedefliyor.
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Ge çen y�l Ra ma zan ay�n da dar ge lir li ai le -
le re için de te mel ku ru g� da mad de le ri nin
ol du �u 3 bin pa ket gö tü ren Ka d� köy Be -

le di ye si bu y�l da yak la ��k  4 bin ai le ye ula �a -
cak. Sos yal yar d�m la� ma n�n en üst dü ze ye ç�k -
t� �� ra ma zan ay� ile il gi li ha z�r l�k lar�n de vam et -
ti �i ni kay de den Ka d� köy Be le di ye si Kül tür ve
Sos yal  �� ler Mü dü rü Tü lin Er gü ner, ih ti yaç sa -
hi bi ai le le rin tes pit edil di �i ni söy le di. Er gü ner
�öy le ko nu� tu: “Ekip le ri miz ma hal le le ri tek tek
do la �a rak ih ti yaç sa hi bi ai le le ri be lir le di. Za ten
ön ce ki y�l lar dan ka y�t l� 2 bin 500 ai le miz de
var. Bun la r�n d� ��n da ma hal le muh tar la r� m� z�n
be lir le yip bi ze ula� t� ra ca �� lis te ler ola cak.  Be -
le di ye ye ge le rek yar d�m ta lep eden ler le bir lik te
sa y� n�n 4 bi ne yak la �a ca �� n� tah min edi yo ruz.
Ge çen y�l yak la ��k 4 bin bin ai le ye için de 13 çe -
�it te mel ih ti yaç mad de le ri nin bu lun du �u pa ket -
leri ula� t�r m�� t�k. Bu y�l da g� da pa ket le ri miz le
ih ti yaç sa hi bi ai le le ri des tek le ye ce �iz.”

Ka d� köy Be le di ye si, ön ce ki y�l lar da Ra ma -
zan ay�n da  Kü çük bak kal köy'de bu lu nan a�e -
vin den s� cak ye mek pi �i re rek ai le le re s� cak ye -
mek yar d� m� da ya p� yor du. An cak A�e vi’nin
Ata �e hir Be le di ye si s� n�r la r� için de kal ma s� ne -
de niy le yar d�m la r� n� sa de ce ku ru g� da pa ke ti
ola rak de vam et ti ri yor.  Pa ket ler, ai le le rin ad -
res le ri ne be le di ye nin araç la r�y la ran de vu al� na -
rak b� ra k� l� yor. 
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KADIKÖY Müftülü�ü,  ramazan ay�na özel
etkinlikler düzenliyor. Kad�köy Müftülü�ü’nce y�l
boyunca uygulanan iftar hizmeti, ramazan ay�

boyunca da devam ediyor. Kad�köy �lçe Müftüsü
Avni �ahin, Kad�köy Osmana�a Camii avlu

içerisinde yakla��k 400-500 ki�iye iftar yeme�i
verdiklerini söyledi. Maddi durumu olmayan

vatanda�lara da g�da çeki veriliyor. Yine Kad�köy
Müftülü�ü taraf�ndan Haydarpa�a Camii’nde hatim
ve teravih namaz� k�l�n�yor. Kad�köy camilerinde bu
y�l hatim uygulamalar�n�n da ba�lad���n� söyleyen
Avni �ahin, ö�le namaz�ndan önce, namazdan

sonra okunacak hatim cüzünün mealini ve cüzdeki
konular�n içeri�inin anlat�ld���n� belirtti. Ayr�ca
Erenköy’de Mustafa Nazmi Ersin Camii’nde

bayanlar�n okudu�u hatim cüzünün bayan hocalar
taraf�ndan dinleyicilere anlat�ld���n� vurgulayan Avni

�ahin, hatim cüzünün 300 camide dinletildi�ini
söyledi. Uygulama her gün saat 11:30’da ba�l�yor.
Kad�köy Müftülü�ü, 10 A�ustos Çar�amba günü,

Kad�köy Kaymakaml���’na ait bütün daire
müdürlüklerine de iftar yeme�i verecek.

MÜFTÜ’DEN ÖNEML‹ MESAJLAR
Kad�köy �lçe Müftüsü Avni �ahin, Ramazan ile ilgili

çok önemli mesajlar verdi. Ramazan�n, insanlar�
affetmek, onlar�n kusurlar�n� ba���lamak, onlar�

günah kirlerinden ar�nd�rmak maksad�yla, Allah’�n
kullar�na verdi�i büyük bir imkân oldu�unu

vurgulayan �ahin, Allah’�n kullar�na olan �efkatinin,
bir annenin çocu�una olan merhametine

k�yaslanmayacak �ekilde büyük oldu�unu da belirtti.
fiahin konuflmas›nda flu noktalara dikkat çekti:
“Nas�l ki bir anne çocu�unun devaml� temiz

olmas�n� istiyorsa, çocu�unun yaramazl�klar�na
ra�men bu iste�inde �srarl�ysa, Allah da kullar�n�n

manen temiz olmas�n� istemektedir. Onun için
Ramazan ay�na ‘temizlik mevsimi’ dememiz uygun

olur. Ne var ki tuttu�u oruçlar�yla, k�ld���
namazlar�yla, yapt��� hay�rlarla ramazanda

temizlenen kullar, ramazan ç�kt�ktan sonra tekrar
çocukluk yaparak kendilerini kirletmemelidirler.

Kendilerini maddi ve manevi kirletecek ortamlardan
uzak durmaya gayret göstermelidirler. Bunun için
yeme ve içme konusunda sab�r göstererek oruç
tutanlar, davran��lar�n� da disipline etmelidirler.

Ellerini, dillerini ve bütün organlar�n�, kendisinin de
be�enmedi�i, insanlara zarar verecek

davran��lardan uzak tutmal� ve bu davran���n
e�itimini ramazanda alarak ramazan sonras�nda da

Allah’�n emanet olarak verdiklerini, Allah’�n
be�enmedi�i davran��larda kullanmamal�d�rlar.”

Ramazanda yard�mla�man�n, fakir insanlara zekât
vermenin önemini de vurgulayan Avni �ahin,
“fakirlerin durumunu da dikkate almak, onlara
maddi manevi yard�m etmek gereklidir” dedi.

KADIKÖY’E  H�ZMET ARZULARINI GERÇEKLE�T�RMEK,
MAHALLELER�N� SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN KURULMASINI
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Haydarpa�a Garı’nın çatısında geçen yıl
meydana gelen yangın ile ilgili yürütülen

soru�turma tamamlandı. Adli Tıp
Kurumu’ndan numune raporlarının geç
gelmesi nedeniyle 8 ayda tamamlanan

bilirki�i raporuna göre; yangında sabotaj
ihtimali yok. Tarihi gara büyük zarar veren
yangının çıkı� nedeni çatı izolasyonu için

kullanılan elyaf maddenin tutu�ması.
Bilirki�i heyeti, yangının tamamen

çalı�anların tedbirsizlik ve dikkatsizli�i
sonucu çıktı�ına dikkat çekti. Çatı

zeminine yayılan maddenin alev alması
sonucu ba�ladı�ı tespit edilen yangında
asli kusurlu olarak izolasyon çalı�ması
yapan çalı�anlar ve onların sorumluları

gösterildi. Yangın sonrasında ihmali
bulundu�u iddiasıyla iki i�çi gözaltına

alınmı�tı. Bilirki�i raporunda da i�çilerin
asli kusurlular arasında gösterilmesi,

i�çileri sanık sandalyesinde oturtacak.
�zolasyon i�ini üstlenen “Onursal

�zolasyon” adlı firmanın yetkilileri ve TCDD
kontrolörü de yargılanacak isimler

arasında. Türk Ceza Kanunu’na göre
�üpheliler hakkında 3 ay ile 1 yıl hapis

cezası istenecek.  TCDD kontrol
elemanının yangında ihmalinin tespit

edilmesi halinde ise hakkında görevi ihmal

suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
cezası istemiyle dava açılabilecek.  

■ NELER OLMU�TU?
2010 Avrupa Kültür Ba�kenti

�stanbul'un en önemli kültür miraslarından
Haydarpa�a Garı'nın çatısı, 28 Kasım
2010’da meydana gelen yangında

kül oldu. �stanbul Büyük�ehir
Belediyesi (�BB) �tfaiye Müdürlü�ü

tarafından hazırlanan raporda,
yangın nedeni “elektrik tesisatında
meydana gelen kısa devre” olarak

belirlenmi�ti. Ancak Kadıköy
Belediye Ba�kanı Selami Öztürk
ise “�tfaiyenin verdi�i rapor bizi
tatmin etmiyor. �lk gün yangın
sırasında TCDD yetkililerinin
sözlü olarak vermi� oldukları
bilgilerde yalıtım çalı�ması

sırasında yangının çıktı�ı ifade
edilmi�ti. Yangının çıkı�ı ve

yayılımı da dikkate alındı�ında
elektrik konta�ından denilerek

hiçbir soru�turmaya yer bırakmayacak
�ekilde olayın kapatılması ister istemez

insanda �üphe uyandırıyor” demi�ti.
Nitekim bilirki�i raporuna göre yangının

çıkı� nedeni çatı izolasyonu için kullanılan
elyaf maddenin tutu�ması... Çok sayıda

siyasi parti, meslek odası, STK, dernek ve
sendikadan olu�an “Haydarpa�a

Dayanı�ması” platformu’ndan yangından
sonra yapılan açıklamada da, yangından

duyulan üzüntüye dikkat çekilerek,
“Haydarpa�a Garı, liman ve kıyı alanının

küresel sermayenin yararına olacak
projelerle yok edilemez. Garın mevcut

i�levini sürdürmeli” denildi.

■ RESTORASYON SÜREC� SÜRÜYOR
Yangından sonra yenilenme süreci

hızlandırılan Haydarpa�a Garı'nın, TCDD
ve �TÜ i�birli�iyle restore edilmesine ili�kin
süreç de devam ediyor. “Haydarpa�a Gar

Binası ve yakın çevresinin korunması,
kültürel ve tarihsel de�erinin ya�atılması
ve kent hayatına daha etkin katılımının

sa�lanması” amacıyla �TÜ Arı
Teknokent'te kurulan akademik firma

TechnoBee bünyesinde, TCDD'nin
talebiyle bir Danı�ma Kurulu olu�turuldu.
Kurul, “Haydarpa�a Rölöve-Restitüsyon-

Restorasyon Projesi” hazırladı.

Y�l 1944... Ro ma’n�n müt te fik ler ce
ele ge çi ril me si, Nor man di ya ç� kart -
ma s�, �n gi liz le rin Ati na’ya gir me si

ve 2. Dün ya Sa va ��'n�n en çal kan t� l� dö -
nem le ri bu ta ri he rast l� yor. 

Ay n� y�l A.B.D.’de bam ba� ka ça l�� ma -
lar yü rü ten bir grup in san var. On lar bir ku -
ru lu �un te mel le ri ni at� yor. Dün ya da ilk
kalp has ta l�k la r� üze ri ne bir ara� t�r ma ens -
ti tü sü olan Flo ri da Kalp Has ta l�k la r� Ara� -
t�r ma Ens ti tü sü ku ru lu yor. Mia mi’de ki ku -
ru lu �un ilk ama c� kar di ovas kü ler ara� t�r -
ma lar üze ri ne olu yor. Son ra s�n da kalp ra -
hat s�z l�k la r� e�i tim le ri ve ko ru ma fa ali yet -
le ri yü rüt me ye ba� l� yor lar. Ame ri ka’da ba -
z� kâr ama c� güt me yen si vil top lum ku ru -
lu� la r� na ve ri len 501 (c) (3) sta tü sü var. Bu
sta tü ku ru ma, ver gi öde me me hak k� ve ri -
yor. Ku ru lu �un her han gi bir pro je sin den
ge lir ola rak ge len na kit pa ra n�n, nor mal de
bel li bir yüz de si ke si lip il gi li eya le tin ma li -
ye bö lü mü ne ak ta r� l�r ken, ku rum bu sta tü de ise o ver -
gi yi öde mi yor. 

Flo ri da Kalp Ens ti tü sü, 3 ana ba� l�k ta fa ali yet
gös te ri yor:
■ Üst Dü zey Ara� t�r ma lar:

Üst dü zey de kar di ovas kü ler ara� t�r ma la r� 1944 y� -
l�n dan be ri yü rü tü yor. Ens ti tü ola rak tek ba �� na ya da
or tak l�k lar ku ra rak kalp ra hat s�z l�k la r� n� ne den le ri ile
de tay l� ola rak an la ya bil me ve de önü ne geç mek üze ri -
ne ça l� �� yor. Bu sa ye de hiç bah si geç me mi� ya da da -
ha ön ce den gö rül me yen kalp ra hat s�z l�k la r� ko nu sun da
bir çok ye ni ta n�m la ma y� yap ma im kâ n� ya ka l� yor lar.

■ Kalp Sa� l� �� E�i ti mi:
Ens ti tü, ki �i ye özel kalp sa� l� ��

üze ri ne e�i tim prog ram la r� uy gu lu -
yor. Kalp sa� l� �� n�n be lir li stan dart -
lar la, ge rek li araç la r�n ve bil gi le rin
kul la n�l ma s�y la na s�l ko ru na bi le ce -
�i ni an la t� yor lar. A.B.D.’de bes len -
me �e kil le ri ve ya �a m�n h�z l� ye mek
�e kil le ri ne gö re iler le me si kalp has -
ta l�k la r� için da ve ti ye ç� kar t� yor.
Ku ru lu� bu e�i tim ler le ko nuy la il -
gi li hal k�n bi linç len di ril me si üze ri -
ne ça l� �� yor.
■ Ko run ma Bir Anah tar

Ko run ma y� çok önem li bir araç
ola rak gö ren ens ti tü, kalp ra hat s�z -
l�k la r� n� gö rün tü le me ve  ta n�m la ma
tek no lo ji sin de de üst dü zey ça l�� ma

yü rü tü yor. Üc ret siz top lum ta ra ma la r�  ya pa rak, hem
ko nu yu i� li yor hem de bil gi ak ta r� yor. Ku rum sal e�i -
tim prog ram la r� da ya p� yor. Sa� l�k l� ya �am  hak k�n da
bil gi ler de bu ko ru ma fa ali yet le ri kap sa m�n da pay la �� -
l� yor.

Ku ru lu �un ara� t�r ma la r� n�n, t�p bi li mi ek se nin de
de bü yük kat k� la r� ol mu�. Bu ku ru lu� ta dik kat çe ki ci
ve özel olan bir ba� ka yan da ha var. Ku ru lu �un ko ru -
yu cu prog ram la r� ve e�i tim le ri bu nun ya n�n da da bi -
linç len dir me ça l�� ma la r�n da iz le di �i yol lar il ginç �e -
kil de ta sar lan m��. Bu k�s m� as l�n da be nim bu ha be ri
yaz ma m�n ne de ni ol du. Bir ça l�� ma için gel di �im Flo -

ri da’da dik ka ti mi çe kin ce bu pla ka lar, ko nu yu ara� t�r -
d�m ve bu bil gi le re ula� t�m. Flo ri da Kalp Ara� t�r ma
Ens ti tü sü’nün yap t� �� des tek et kin lik le ri nin en et ki li si,
kalp has ta l�k la r� na dik kat çe ken ve de ha t�r la t� c� bir
kam pan ya ola rak plan la nan “Li cen ce Pla te Cer ti fi ca te
Prog ram” ya ni “Araç Pla ka s� Ser ti fi ka Prog ra m�”. Bu
prog ram da ara c� n� za kalp fi gü rüy le süs len mi�, si ze
özel ta sar la nan, ad� n� z�n yaz d� �� res mi bir pla ka ala bi -
li yor su nuz. Bu res mi pla ka n�n ge li ri de ya p� lan ara� t�r -
ma lar da kul la n� l� yor. Pla ka n� z� 37 Ame ri kan Do la r�'na
al� yor su nuz. 12 Ame ri kan Do la r� hü kü me te, 25 Ame -
ri kan Do la r� da ku ru lu �a ka l� yor. Her se ne 27 Ame ri -
kan Do la r� na pla ka n� z� ye ni li yor su nuz, yi ne 25 Ame -
ri kan Do la r� ku ru lu �a gi di yor.

Pla ka lar da is mi ni zin ya z� yor ol ma s� n�n ya n�n da,
pla ka n�n sem pa tik  ve de dik kat çe ki ci ol ma s� bu kam -
pan ya n�n ba �a r� s� için önem li bir et ken. Zi ra ba z� ko -
nu� tu �um ki �i ler ora da ki kalp fi gü rü nün gü zel li �in den

do la y� al d�k di yor. 
As l�n da bu ta sa r�m �u na i�a ret edi yor; biz ler

me saj kay g� l� i� ler yap t� �� m�z da, o kay g� y� du -
yan ki �i le ri ça l�� ma n�n içi ne ala bi li yo ruz. An cak
glo bal bir ça l�� ma ya par sak, için de yer alan lar
bu ça l�� ma n�n ne ol du �u nu bil me den de da hil
olu yor lar. Ar d�n dan da an la ya rak des tek li yor lar.
Sos yal ta sa r�m la r�n önem li et ki le rin den bi ri bu
as l�n da. Ço �u muz fa ali yet yü rü tür ken ba� lan -
g�ç ta bir kit le yi pek ta bii ki he def li yo ruz, lâ kin
bu he de fin için de ki her ke se ula� mak müm kün
ola m� yor.

Bu sü reç te do lay l� et ki ile he def le di �i miz
kit le yi ne ka dar kap sa d� �� m�z önem li olu yor. Bu
ça l�� ma da kalp ra hat s�z l� �� bir çok in sa n� et ki le -
ye bi le cek ge ni� bir çer çe ve de an cak, kalp sa� l� -
�� na dik kat eden ler le bu nu umur sa ma yan lar ara -
s�n da bir sa y� sal fark var. Bu bi linç len dir me ça -
l�� ma s�n da glo bal il gi nin ya ra t�l m�� ol ma s� çok
gü zel.

Ame ri ka Bir le �ik Dev let le ri sos yal ko nu lar -
da h�z l� ve es nek ad�m la r�n çok ko lay at�l d� �� bir ül ke.
Bu ül ke de ki bir çok ça l�� ma, bi ze k� sa sü re de ör nek
ola bi le cek ya p� da. Bi raz da ha di na mik �e kil de ka rar la -
r�n al�n d� �� göz le gö rü lür bir ger çek. Bi rey le rin bu ra da
pa zar la ma ça l�� ma s� n� çok pro fes yo nel ce uy gu la d�k la -
r� da göz lem le ni yor. 

Tür ki ye’de ki si vil top lum ku ru lu� la r� n�n ma li ko -
nu lar da güç len me si için yü rüt tü �ü ça l�� ma la r�n ak�l c�
ve et ki li ol ma s�, hal k�n da bu ça l�� ma lar da yap t� �� ma -
li des te �i ger çek ge ri bil di rim le riy le gö rü yor ol ma s�
he pi mi zin he ves le ara d� �� bir sü reç.

www.flo ri da he art.org 

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

Florida Kalp Enstitüsü
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● Eylem Ba�ak �ENTÜRK
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Kent ya �a m� n�n en zor la y� c� yön le rin -
den bi ri in sa n�n do �ay la ye te rin ce bu -
lu �a ma ma s�… Ka la ba l�k cad de ler -

den, dar so kak lar dan ge çer ken ra hat bir ne fes
ala bil mek için iki a�aç gör me ye has ret ka l� -
yo ruz ço �u za man. �s tan bul da bu so ru nu en
yo �un ya �a yan ana kent ler den bi ri. Tra fik ne -
de niy le bi rin ci, ikin ci, üçün cü ve kim bi lir ka -
ç�n c� köp rü ya p� la dur sun, �s tan bul lu, or man -
la r� n� bi rer bi rer kay be di yor. Ç�l g�n pro je ler le
do �a dan ko pa r� l�r ken en az�n dan ken di ma -
hal le miz de, ço cuk la r� m�z la va kit ge çi re bi le -
ce �i miz alan la ra ih ti yaç du yu yo ruz. Ço cuk la -
r� m� z�n al�� ve ri� mer kez le rin de bü yü me si ço -
�u mu zu ra hat s�z edi yor. 

Ka d� köy, �s tan bul’un en faz la ye �il
ala n� na sa hip il çe le rin den bi ri. An cak yi ne
de ye ter li ol mu yor. Dün ya n�n bir ba� ka
me ga ken ti Lon dra’n�n yüz de 30’unu olu� -
tu ran bin 800 park, bah çe ve aç�k ala na sa -
hip ol du �u nu dü �ü nür sek, Ka d� köy’ün ye -
�il alan la r� n�n da ko ca ken te yet me ye ce �i
mu hak kak.

■ YE ��L ALA NA OTO PARK
Ka d� köy Be le di ye si, geç ti �i miz y�l ye -

ni aç t� �� Ey lül Par k� ve dü zen le me yap t� ��
3 ye ni len mi� par k�y la bir lik te 104 park ve
ye �il ala n� �s tan bul’a ka zan d�r d�. An cak
Ka d� köy’ün en es ki ve ta ri hi yer le �im yer -
le rin den bi ri olan Yel de �ir me ni Ma hal le -
si’nde bir ta ne bi le park bu lun mu yor. Bi -
ti �ik ni zam ev le ri ve dar so kak la r� ne de -
niy le park ya p� m� na mü sa it ol ma yan Yel -
de �ir me ni di �er ad�y la Ra sim pa �a Ma hal -
le si’nde, oto mo bil ler için ise bir çok üc ret -
li park ala n� bul mak müm kün. Aç� lan her
kü çük alan oto park ola rak i� le ti li yor. 

■ �M ZA KAM PAN YA SI
BA� LA TIL DI

Y�l lar d�r, ra hat bir so luk al mak,
din len mek, ho� ça va kit ge çir mek
için ço cuk la r�y la bir lik te en ya k�n
Mo da park la r� na ya da Yo �urt çu
Par k�’na yü rü mek zo run da ka lan
Yel de �ir me ni sa kin le ri, ar t�k
bu du ru ma is yan edi yor.
Halk, Ke mal Ata türk Li se -
si’nin kar �� s�n da ki oto par -
k�n ço cuk par k� na dö nü� -
tü rül me si ni is ti yor. Ka -
d� köy Be le di ye si’nin
de vam eden Yel de �ir -
me ni Ma hal le Can -
lan d�r ma Pro je si
kap sa m�n da Be le -
di ye ile bir lik te
pro je or ta ��
ÇE KÜL Vak -
f� ve Yel de -
�ir me ni sa -
kin le ri, bu
a l a  n � n
ç o  c u k
p a r  k �
y a  p � l  m a  s �
için im za kam pan -
ya s� ba� lat t�. Es naf, vit -
rin le re im za kam pan ya s� n�n
afi� le ri ni asa rak ma hal le sa kin le ri ni
im za ver me ye ça �� r� yor. 

■ ‘KÜ ÇÜK PARK ALAN LA RI
YA RAT MAK �S T� YO RUZ’

Yel de �ir me ni Can lan d�r ma Pro je si
ÇE KÜL Vak f� tem sil ci si Alp Ar� soy, Ke -
mal Ata türk Li se si’nin kar �� s�n da ki ar sa -

n�n Ma li ye ha zi ne si ne ait ol du �u nu ve li -
se nin oto par k� ola rak kul la n�l d� �� n� be lir -
ti yor ve ek li yor: “An cak, söz ko nu su par -
sel ler Ra sim pa �a Ma hal le si Ko ru ma �mar
Pla n�n da ye �il alan ola rak ay r�l m�� t�r!”

Yel de �ir me ni’nin en bü yük
prob lem le ri nin ba ��n da ka mu -

ya aç�k ye �il alan s� k�n t� -
s� n�n gel di �i ni

s ö y  l e  y e n
A r �  -

soy,
“ B u

y ü z  -
d e n

Yel de �ir -
me ni Ma -

hal le Can -
l a n  d � r  m a

P r o  j e  s i
k a p s a m � n d a

üze rin de dur du -
�u muz kri tik ko -

nu lar dan bi ri park
alan la r� ya rat mak.

Ya p� la� ma dan do la y�
bü yük bir park ya p� la -

ma d� ��n dan, fark l� yer -
ler de kü çük park lar yap -

ma ya ça ba l� yo ruz. Oku lun
tam kar �� s�n da ve ma hal le nin

or ta s�n da ki bu alan ço cuk lar için çok ge -
rek li. Ay r� ca pro je sü re sin ce hal k�n bi ze
s�k ça sor du �u so ru lar dan bi ri bu ala n�n ni -
çin oyun par k� ol ma d� �� na ili� kin di” di -

yor. Bu ala n�n ye �il ala na dö nü� tü -
rül mek üze re Be le di -
ye’ye tah sis edi lip, ka -
mu ya aç�l ma s� ile
il gi li Ma li ye Ha -
zi ne si’ ne ba� vu -
rul du �u nu be lir -
ten Ar� soy ne ya -
z�k ki olum suz
ya n�t al�n d� �� n�,
im za kam pan ya s�y la,
hal k�n bu ko nu da ki is -
te �i ni gös ter me yi amaç la d�k la r� n�
söy lü yor: “Ma hal le hal k� n�n des te �i ile bir
son ra ki ba� vu ru muz dan olum lu bir ya n�t
gel me si ni umut edi yo ruz.” 

■ AMAÇ; B�N �M ZA
�m za kam pan ya s�, Yel de �ir me ni hal -

k�n dan ve es naf tan olum lu tep ki ler gö rü -
yor. Ço �u ma hal le sa ki ni, im za ver mek le

kal ma y�p kom �u la r� na da im za lat mak
için bo� di lek çe ör nek le ri
ta lep edi yor. Ay r� ca ma -

hal le nin için de bir çok
dük kâ na kam pan ya
afi� le ri as�l d�, im za
lis te le ri b� ra k�l d�. Es -
naf da ge len mü� te ri -

ler den im za top la ya -
rak kam pan ya ya des tek

ve ri yor. ÇEKÜL Vakf�
Temsilcisi Alp Ar� soy “K� -

sa sü re de 500’e ya k�n im za top la d�k.
Ama c� m�z 1000 im za top la mak. Kam pan -
ya ya yaz so nu na ka dar de vam ede ce �iz.
�m za kam pan ya s� na Ra sim pa �a Ma hal le
Evi’nden, bi ze des tek ve ren dük kân lar dan
ya da gö nül lü le ri miz ara c� l� �� ile ka t� l� na -
bi lir” di ye rek her ke si bu kam pan ya ya des -
tek ver me ye ça �� r� yor.  
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■ Haymatlos-Dünya Bizim Vatanımız
■ Kemal Yalçın
■ Türkiye �� Bankası Kültür Yayınları
Nazi zulmünden kaçı� ve Türkiye sevgisiyle
dolu ya�amlar
“Haymatlos-Dünya Bizim Vatan�m�z”, Nazi
zulmünden kaçarken “yurtsuz” kalan ve
Türkiye’de y�llar�n� geçiren isimlerin öyküsünü
anlat�yor. Türkiye �� Bankas� Kültür
Yay�nlar�’ndan ç�kan; aralar�nda Cornelius
Bischoff, Ord. Prof. Dr. Ernst Eduard Hirsch,
Ernst Reuter, Eduard Zuckmayer gibi birçok
sanatç�, akademisyen ve bilim insan�n�n da
ya�ad�klar�n�n yer ald��� bu kaç�� ve s���nma
öyküsü Kemal Yalç�n’�n kaleminden
okuyucuyla bulu�uyor.
Almanlar�n en Türkü, Türklerin en Alman�
Annesi ve k�z karde�iyle
birlikte Nazi zulmünden
kaçarak �stanbul’a geldi�inde
çocuk ya�ta olan isimlerden
biri de Cornelius Bischoff.
Nazi polisinin elinden k�lpay�
kurtulurken, a��lan ülke s�n�r�;
ya�amla ölüm aras�ndaki
s�n�rd� asl�nda Bischoff’un
hayat�nda. �lk gençli�ini
geçirip yeti�kinli�e ad�m att���
�stanbul’un ard�ndan Çorum’a
enterne edilen isimler
aras�nda yer alan Cornelius
Bischoff, Çorum’daki
ya�am�nda Anadolu halk�n�

tan�ma f�rsat� bulur. Türkiye’ye s���nanlar
aras�nda bugün halen hayatta olan tek isimdir
Bischoff ve Ya�ar Kemal’in tüm eserlerini
Almanca’ya çevirecek kadar da Türk’tür. Ya�ar
Kemal kendisi için; “Almanlar�n en Türkü,
Türklerin en Alman�” der ve ekler: “Alman
dü�ünce dünyas�nda edebiyat�m�z onun
ustal�kla yapt��� çevirilerle hayat bulmu�tur.”
�stanbul Üniversitesi’nin kurucular�ndan
Nazi zulmünden kaçan enterne Almanlar
aras�nda yer alan bir di�er isim ise �stanbul
Üniversitesi’nin kurucular�ndan Ord. Prof. Dr.
Ernst Eduard Hirsch’tir. Irkç� yasalarla
mesle�ini icra edemez hale gelen Hirsch ayn�
zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nin kurulu�unda da büyük eme�e
sahiptir. Efsanevi hukukçu Türkiye’yi ikinci
vatan� olarak görerek Türkiye Cumhuriyeti
vatanda�l���na geçmi�ti.
“Haymatlos-Dünya Bizim Vatan�m�z”da daha
birçok özel ismin zulümden kaç�� ve Türkiye’ye
s���nma hikâyesi yer al�yor. Mimar Clemens
Holzmeister, büyük müzisyenler Ernst

Praetorius, Paul
Hindemith, Eduard
Zuckmayer, tiyatro
ve opera yönetmen
Carl Ebert, siyasetçi
ve �ehir planlamac�
Ernst Reuter bu
isimlerden sadece
baz�lar�.
Haymatlos’ta, tarihin
bu görece karanl�k
kalm�� sayfas�n� gün
�����na ç�kar�rken,
“yurt” kavram�na
dünya
vatanda�l���n�n
merce�inden bakan
yazar Kemal Yalç�n
halen Almanya’da
ya��yor. Emanet Çeyiz-Mübadele �nsanlar�,
Seninle Güler Yüre�im ve Sar� Gelin, Yalç�n’�n
eserlerinden baz�lar�.
■ Assos/Ta�ın Hayat Verdi�i Kent
■ Nurettin Aslan
■ Homer Yayınları
Bat� Anadolu'nun kuzeyinde, Ege Denizi
k�y�s�nda volkanik bir kayal�k üzerine kurulmu�
olan Assos, Çanakkale ili Ayvac�k ilçesi
Behram Köyü'nde yer almaktad�r. Kent ilk
olarak M.Ö. 2. binde iskân edilmi� ve M.Ö. 7.
yüzy�lda Lesbos adas�ndaki Methymna
kentinden gelen göçmenlerle geli�mi�tir. Arkaik
Ça�'da Anadolu'da, Dor
üslubunda in�a edilen tek
tap�na�a sahip Assos kentinde,
M.Ö. 4. yüzy�lda banker
Eubulus'un ve kölesi
Hermeias’�n tiranl���
yönetiminde büyük imar
faaliyetleri gerçekle�tirilmi�tir.
Hermeias’�n dostu Aristoteles'in
M.Ö. 347-345y�llar� aras�nda
Assos'ta ya�amas� le burada
felsefesinin temelleri at�lm��t�r..
Hellenistik Ça� sonras�nda
Roma ile iyi ili�kiler kuran Assos

halk�, sikke basma ve �ehrin
siyasi geleneklerini sürdürme
imkân�n� elde etmi�tir. M.S.
56/57'de Aziz Paulos'un
Assos'u ziyaret etmesi kent
tarihi için önem
ta��makt�r. 1838 y�l�nda
Athena tap�na��na ait baz�
mimari bloklar�n Paris'e
götürülmesinin ard�ndan,
1881-1883 y�llar� aras�nda,
Amerika Arkeoloji Enstitüsü
Assos'ta ilk kaz�lar�
gerçekle�tirmi�tir. Yüzy�l
sonra, 1981'de Türk
arkeologlar taraf�ndan Assos'ta
kaz�lara yeniden ba�lanm��t�r.
Zeytinlik ve ormanlarla kapl� Assos
ve çevresi antik kal�nt�lar� otantik

köy kültürü, mavi bayrakl� denizi, otelleri ve
lokantalar�yla antik kültürleri tan�ma, dinlenme,
e�lenme ve macera ya�amak isteyenlerin
beklentilerini kar��lamaktad�r. Bu kitapta,
Assos/Behram Köyü ve çevresindeki
görülmeye de�er yerleri okuyucuya sunuyoruz.
■ Ta� Ça�ı Avcılarının Gizemli Kutsal Alanı
Göbekli Tepe
■ Klaus Schmidt
Yakla��k 12.000 y�l önce, F�rat ve Dicle
Nehirleri aras�nda kalan bölgede, insanl�k
tarihinin en önemli de�i�imlerinden biri
ya�anmaktayd�. �nsano�lu avc� toplay�c� bir

ya�am tarz�ndan, yerle�ik hayata,
çiftçi-üretici düzene geçmek
üzereydi. Binlerce y�l öncesinin avc�
toplay�c�lar�n�n bu geçi� döneminde,
sand���m�z gibi mütevazi ve basit
bir ya�am tarz�yla yetinmemi�
olduklar�n�, aksine, görkemli bir evre
ya�ad�klar�n�, Göbekli Tepe'de bize
b�rakt�klar�  izlerde görebiliyoruz.
Göbekli Tepe'nin etkileyici an�tsal
buluntular� yetkin bir ta� i�çili�ini
yans�tmakta, ta� üzerinde kabartma
tekni�iyle yap�larak aktar�lan
motiflerin içerik zenginli�i ise

karma��k bir dü�ünsel düzeye ula��ld���n�
göstermektedir. Tüm bu bulgular�n yan�nda,
eserlerin nitelik ve nicelikleri gözlemlendi�inde,
rastlant�sal de�il düzenli bir tekrarlama �eklinde
saptanabilen büyük boyutluluk, an�tsall�k ve
say�sal yo�unluk arka planda olmas� gereken
geli�kin sosyal düzenin, organizasyon ve
koordinasyon kabiliyetinin ipuçlar�n�
vermektedir. 12.000 y�l öncesinden günümüze
iletti�i bu kapsaml� bilgi hazinesi ile,
geçmi�imizin önemli bir zaman dilimi hakk�nda
daha önce bilmemizi sa�layan Göbekli Tepe,
emsalsizli�i ile biz bilim insanlar�n� oldu�u
kadar, belki daha da fazla, bulundu�u
topraklar�n insanlar�n� etkileyen, hakl� olarak
gururland�ran e�siz bir de�erdir.

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com

Kadıköy'de bir
dershanede güvenlik

görevlisi olarak
çalı�an 28 ya�ındaki
Recep Karaziyan, 24
Temmuz Pazar günü

2 arkada�ıyla
Caddebostan

sahiline gitti. Sahilde
bir süre oturduktan

sonra arkada�larının
yanından ayrılan

Karaziyan, kimli�i
belirlenemeyen

saldırganlar
tarafından

bilinmeyen bir
nedenle

öldüresiye
dövüldü. 

Karaziyan
olay yerine

gelen
polisin

ısrarına
ra�men

hastaneye
gitmedi.

Arkada�ları
tarafından çalı�tı�ı
dershanenin alt katındaki

evine götürülen Karaziyan,
Pazar gecesini evinde geçirdi.

Pazartesi sabahı o�lunun
kendi imkanlarıyla yanına

geldi�ini söyleyen anne Aynur
Turan, “Sabah gördü�ümde

yüzünde morluklar vardı ve her
yeri kan içindeydi. Hemen

hastaneye götürdüm” dedi.  
Pazartesi gecesini Göztepe

E�itim ve Ara�tırma
Hastanesi’nde geçirdiklerini ve
o�lunun sürekli kan kustu�unu

söyleyen Turan, “Burnundaki
kırık yüzünden plastik cerrahi

olmadı�ı için Salı sabahı
Haydarpa�a Numune E�itim ve

Ara�tırma Hastanesi’ne sevk
ettiler, ancak orada da hiçbir

müdahalede bulunmadılar”
diye konu�tu. Göztepe E�itim

ve Ara�tırma
Hastanesi’ne Salı 
günü tekrar geri
gönderildiklerini
anlatan Turan �öyle
devam etti:
“Göztepe’de
doktorlar sadece
burnunun kırık
oldu�u için sürekli
buz tamponu
yapılması gerekti�ini
söyleyerek taburcu
ettiler. O�lumla
ilgilenmediler, 2
hastane arasında
mekik dokuduk.” 

Salı gecesini
evinde geçiren
Karaziyan,
Çar�amba
günü yeniden
kaldırıldı�ı
Göztepe
Hastanesi’nde

yo�un bakıma
alındı ancak

per�embe sabahı
ya�amını yitirdi.

■ �K� HASTANEDE
�NCELEME BA�LADI

Aynur Turan, “'O�lum
doktorların ihmalkârlı�ı
yüzünden hayatını kaybetti. 
2 hastaneden de �ikâyetçi
olaca�ım. Göz göre göre öldü”
diye konu�tu. �stanbul �l Sa�lık
Müdürlü�ü yetkilileri, ailenin
iddiası üzerine her 2
hastanede inceleme ba�lattı.
■ ‘YÜZLER�N� GÖREMED�K’
Recep Karaziyan’ın arkada�ı
Murat D. ise polise, olayı �öyle
anlattı: “Sahilde içki içiyorduk.
Recep’in durumu iyiydi, çok
sarho� olmamı�tı. Sahilde
yürümeye ba�ladı. 200 metre
ilerimizde sesler duyduk.
Ko�tu�umuzda Recep’in
dövüldü�ünü gördük, biz
gelince kaçtılar. Yüzlerini
göremedik.”

KAYIP 
28.07.2011 tarihinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ö�renci kimli�imi ve

AKB�L’imi (ö�renci pasosu) kaybettim. Hükümsüzdür. Nazlı DEM�R 

Galatasaray Üniversitesi ö�renci kimlik kart�m� kaybettim. Hükümsüzdür. Hüseyin Utku DEM�R

Caddebostan
sahilinde içki
içerken feci

�ekilde dövülen
güvenlik görevlisi
Recep Karaziyan,

ya�am
mücadelesini

kaybetti. Do�um
gününde topra�a

verilen
Karaziyan'ın

annesi, o�lunun
ölümünde

hastanelerin ihmali
oldu�unu iddia

etti.

Caddebostan’da
ÖLDÜREN DAYAK

Otomobillere değil çocuklara park!

Kadıköy’ün 
tarihi semti

Yelde�irmeni’nde
otopark olarak

kullanılan alanın çocuk
parkı yapılması için
imza kampanyası

ba�latıldı.

● Semra ÇELEB�

Foto�raflar: Eylem Ba�ak �ENTÜRK - Berna AKHUN
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Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi Sa nat Ga le ri si ve Ya p� Kre di Kül -
tür Sa nat Ya y�n c� l�k i� bir li �iy le ha z�r la nan,

29 Tem mu z–23 Ey lül 2011 ta rih le ri ara s�n da
zi ya ret edi le bi le cek Burcu Orhon’un
caz müzi�inin nab�z at��lar�n�
hissettiren “Caz�n Nabz�/Pulse
of Jazz” adl� sergisi, sa nat se -
ver le ri caz fo to� raf la r� na
da ir da ha ön ce hiç ya �a -
ma d�k la r� bir tec rü be ye
da vet edi yor…

2009 ve 2010 y� l�n -
da �s tan bul’da ki çe �it li
caz per for mans la r�n -
dan an la r� bi ra ra ya
ge ti ren bu ça l�� ma lar,
iki sa nat da l� n�n
uyum lu bir bir lik te li -
�i ni su nu yor. Bur cu
Or hon’un fo to� raf
ma ki ne si ile bir ya� l� -
bo ya res sa m� n�n tu va li -
nin ba ��n da ça l� ��r ca s� na
üret ti �i eser ler, ya rat m��
ol duk la r� gör sel dün ya ile
iz le yen le ri, kla sik an lam da ki
caz gö rün tü le ri nin çok öte si ne
ge çen bir gör sel lik ile bu lu� tu ru -
yor. 

Bur cu Or hon’un eser le ri, caz mü zi �i nin te mel
ö�e le ri ola rak ka bul edi len çok ri tim li lik, do �aç la -

ma ve ar mo ni den iz ler ta �� ma n�n ya n� s� ra ca z�n
vaz ge çil mez iki un su ru öz gür lük ve öz gün lü �ün
gör sel an lam da bi rer yan s� ma s� n� su nu yor. Sah ne -
de ki ens trü man la r�n, mü zis yen le rin ve söz ko nu -

su caz per for man s� n�n di �er bi le �en le ri nin
müt hi� bir renk li lik için de ye ni an lam -

la ra ka p� ara la d� �� fo to� raf lar ki mi
za man Sah ra Çö lü’nde ki bir kum

f�r t� na s� sah ne si ni ki mi za man
ise alev alev yan mak ta olan
bir evi an�m sa t� yor.

■ MÜ Z�S YEN LER
GÖR SEL DÜN YA YA

DÂ H�L OLU YOR
Ca z�n Nab z� ser gi si

için yaz m�� ol du �u me -
tin de mü zi ko log Sa mi
K� sa o� lu söz ko nu su fo -
to� raf lar ile caz mü zi �i
ara s�n da ki ili� ki yi a�a �� -
da ki söz ler ile yo rum lu -
yor:   

“Pul se of Jazz se ri sin -
de ki fo to� raf lar da trom pet,

kont rbas, kor net gi bi ens trü -
man la r�n ya n� s� ra biz zat sah ne -

de ki mü zis yen le rin de ken di fi -
zik sel gö rün tü le ri ni terk ede rek, fo -

to� raf ç� ta ra f�n dan olu� tu ru lan gör sel
dün ya ya dâ hil edi lir. Söz ko nu su fo to� raf -

la ra ba kan her bi re yin ken di gör sel ve kül tü rel
kod la r� do� rul tu sun da fark l� oku ma lar ya pa rak

fark l� so nuç la ra ula� ma s� ola s� bir du rum dur. Pul -
se of Jazz se ri sin de bak t� �� m�z her fo to� raf, mü zi -
�in o an l�k gö rün tü sü nü yan s�t ma n�n öte si ne ge çe -
rek, her bi rey için fark l� gör sel dün ya lar olu� tu ra -
bi le cek de re ce de bir çe �it li lik içe rir. Sah ne de ki
mü zi �in ve mü zis yen le rin an l�k gö rün tü le ri nin fo -
to� raf lan d� �� bu gö rün tü ler de, Sah ra Çö lü’nde ki
bir kum f�r t� na s� sah ne si ni ya da alev alev yan mak -
ta olan bir evi gör mek de son de re ce ola s� d�r. Kay -

de di len fo tog ra fik ger çek lik ten yo la ç� k� la rak ye ni
gö rün tü le rin ve ye ni an lam la r�n olu� tu rul ma s� Pul -
se of Jazz se ri sin de gör dü �ü müz fo to� raf la r�n en
önem li özel lik le rin den bi ri ni olu� tu rur.”

Ca z�n Nab z� / Pul se of Jazz ad l� ser gi si Ka d� -
köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi Sa nat
Ga le ri si’n de 29 Tem mu z–23 Ey lül 2011 ta rih le ri
ara s�n da sa nat se ver ler ta ra f�n dan zi ya ret edi le bi lir.

www.ckm.gen.tr

on ay la r�n ve özel lik le bu gün le rin göz de top -
lum sal ko nu la r�n dan bi ri, yük sek ö� re ni me
ba� la ya cak genç le rin s� nav la hak et tik le ri
mes lek dal la r�n da han gi üni ver si te yi ter cih

ede cek le ri so ru su… Muh te me len genç le rin bir
bö lü mü çok tan ka rar ver mi� ler dir. Za ten ko nu -
nun gün cel li �i, ka rar la r� n� ver mi� ve ço �u dev let
üni ver si te le ri ne kay dol ma hak k� n� el de et mi�
genç ler le il gi li de �il. Dev let Üni ver si te le ri’ne gi re -
me yen ve ya az da ol sa ter ci hi ba z� va k�f üni ver si -
te le ri ne yö ne len ler le il gi li… �s ter is te mez de rin bir
stres için de uzun sü re bu gün le re ha z�r la nan
genç in san lar ve hiç ku� ku suz on lar ka dar kay g� -
l� bir me rak için de ki ai le ler, ge le cek le ri ni be lir le ye -
cek bir ter ci hin ger gin li �i ni ya �� yor lar. Bu psi ko lo -
ji için de ki in san lar için üni ver si te, ön ce lik le on la -
r�n ‘is tik bal’le ri ni ta n�m la ya cak bir mes lek edin me
dev re si ve ye ri dir. 

Pe ki, ‘üni ver si te’ de nen ku rum ve ya kav ram
bun dan iba ret mi dir? Üni ver si te, ku� ku suz bir
ö� re tim ku ru mu dur ama bu onun i� le vi nin yal n�z -
ca bir bö lü mü dür. Hat ta ikin cil i� le vi dir. Okul/yük -
sek okul ile üni ver si te yi ay� ran çok önem li muh te -
va (öz) fark l� l� �� ge ti ren bir un sur var d�r ki, ona ‘bi -
lim’ di yor lar… Uzun bir ha ya t�n ari fe sin de, o ha -
ya t�n �art la r� n� ta sar la yan genç ler ve ai le le rin çok
bü yük ço �un lu �u hak l� ola rak i�in bu ya n� ile
me� gul de �il ler dir. ��in bu ta ra f� ta bi i ki ka mu yö -
ne ti mi po li ti ka la r�y la il gi li dir. Ya ni ül ke nin ge li� me,
kal k�n ma stra te ji le rin de bi li min ‘ol maz sa ol maz’
üre ti miy le ba� lan t� l� bir ko nu dur. 

Üni ver si te, ad�n dan da k�s men an la �� la ca ��
üze re, ev ren sel bil gi nin top la n�p i� len di �i yer dir.
Av ru pa’da 13. yüz y�l dan iti ba ren ku rum la� m�� t�r.
Bi rin ci ve vaz ge çil mez i� le vi ‘bi lim üre ti mi’dir.
Yük sek okul lar dan far k� da bu ra da d�r. “Bi lim sel
üre tim san tra li dir. Üni ver si te ö� re ti mi ise bu san -
tra lin ve rim le ri dir.” di ye ta n�m la n�r. Bu as lî fonk si -
yon gün lük ha ya t�n gel git le ri için de kit le le rin bi lin -
cin de pek yer tut maz.

Üni ver si te Tür ki ye’nin ya �a m� na an cak 20.
yüz y�l da gir di. K�z ma ya, öf ke len me ye ge rek yok;
ül ke nin bi lim le ta n�� ma s� pek ye ni dir. Bi lim le ta -
n�� ma ih ti ya c� n�n 19. yüz y�l da dev le tin içi ne dü� -
tü �ü fe la ket le rin so nu cu zo run lu luk lar dan do� -
du �u nu da unut ma ma l�. Bü yük re form cu Ha li fe
Sul tan II. Mah mut, M� s�r Va li si Meh met Ali Pa -
�a’n�n dev le te kar �� ayak lan ma s� n� bas t� ra ma d� ��
gi bi, Os man l� or du la r� M� s�r Va li si’nin as ke ri ne
kar �� bir y�l için de dört ye nil gi al�n ca, Va li’nin or -
du su Kü tah ya’ya ka dar da ya n�n ca Ha li fe Sul -
tan’�n na s�l deh �e te ka p�l d� �� n�, ne de rin ke der le -
re sü rük len di �i ni tah min et mek zor de �il dir.  Me -
se le, Meh met Ali Pa �a’n�n M� s�r vi la ye tin de Os -
man l� mer ke zin den ön ce ça� c�l ye ni le� me ha re -
ket le ri ni ger çek le� tir me si, or du yu ve e�i ti mi ni Av -
ru pa i esas la ra gö re ör güt le me siy di. II. Mah mut,
bu ac� ders üze ri ne 1827’de �s tan bul’da T�b bi ye
Mek te bi’ni, 1834’te de Har bi ye’yi kur mu� tur.
Ger çek le ri yan s�t mak için �u nu da ek le ye lim…
Har bi ye’ye, ya ni yük sek ö� re ni me de vam ede bi -
le cek va s�f ta genç ler ol ma d� �� için, ilk ve or ta ö� -
re tim ve ren as ke ri okul lar ku rul ma s� ge rek mi�; bu
yüz den Har bi ye ilk me zun la r� n� an cak 1850’le re
do� ru ver mi� tir. Fa kat bu mo dern okul la r�n da,
hat ta 1859’da ku ru lan Mek te bi Mül ki ye’nin (Si ya -
sal Bil gi ler Fa kül te si) de ta ma men bi lim sel amaç -
lar la de �il, mo dern le� me ha re ket le ri ne in san gü -
cü ye ti� tir me ih ti ya c�n dan do� du �u nu ha t�r la ma -
l�. Ya ni bi lim üre ti mi, ara� t�r ma ge li� tir me kav ra m�
he nüz Tür ki ye’nin gök le rin de do la� ma m�� t�. Ta a
1900’le re ka dar da ol ma d�. 

Sö zü to par la ya l�m… �im di ül ke üni ver si te ler -
le be zen mi� du rum da. “Te� bih te ha ta ol maz”
den mi� tir, bir ka ba l�k ya pa rak söy le me li: Al�� ve ri�
Mer kez le ri (AVM) ile üni ver si te kur ma ya r� �� var
gi bi… Ger çi dev let de ye ni le ri ni aç mak tan ge ri
dur mu yor! Ama ‘ser best gi ri �im ci lik’ bu yol da al -
d� yü rü dü… Gün de lik dil de ‘özel üni ver si te’ de -
nen ku ru lu� lar, ya sal çer çe ve de ‘va k�f üni ver si te -
le ri’dir. K� sa ca s� Yük sek Ö� re tim Ka nu nu ve
Ana ya sa an cak va k�f la r�n üni ver si te ku ra bi le ce �i
�ar t� n� ge tir mi� tir. Ne var ki ya ra t� c� ve ya p� c� (!)
ruh, bu i�in ça re si ni bul mu� tur: Ön ce vak f� kur;
son ra üni ver si te gel sin. El bet is tis na s� ol mak la
bir lik te, du rum böy le dir.

Dik kat çe ken ha zin du rum, ga ze te ler de, te le -
viz yon ek ran la r�n da yo �un üni ver si te ta n� t�m
kam pan ya la r� n�n boy gös ter me si dir. T�p k� ti ca ri
fir ma la r�n rek lam kam pan ya la r� gi bi… Bu kam -
pan ya lar, rek lam pa no la r� na ka dar so kak la ra
dü� mü� tür. Ba z� üni ver si te rek tör le ri nin ade ta
pa zar la ma c� l� �a ben zer ta v�r lar la ek ran lar da dil
dök tü �ü nü iz li yo ruz. Ne re de kal d� Va k�f? Yurt ta� -
la r�n kar �� s�n da, aç�k ça s� mü� te ri nin kar �� s�n da
tam bir ken di ni be �en dir me ya r� �� ce re yan et -
mek te de �il mi dir? Üs lup bu dur. Ne ka dar ka -
muf le edil me ye ça l� ��l sa da pe kâ lâ ti ca ri bir pa -
zar la ma yön te mi nin var l� �� ken di ni gös ter mek te -
dir. ��, bil gi sa yar ve te le fon he di ye si ne ka dar var -
m�� de �il mi dir? Bu du rum ise ki mi ö� ren ci ler de
ö� re tim sü re cin de “pa ra s� n� ver me dik mi” ha va s�
ya rat mak ta de �il mi dir? 

Pe ki bu ka dar çok üni ver si te bi lim le mi u� ra -
�� yor? Me se la ö� re tim ele ma n� ye ti� tir me ça ba -
la r� var m�? Bi lim sel ara� t�r ma fon la r� ka ç�n da sa -
hi den var? Yok sa ö� re tim ele ma n� dev �i re rek,
hat ta za man za man aka de mis yen ol ma yan lar la
da yal n�z ca ö� re tim fa ali yet le ri ne mi odak la n� yor -
lar? Kök lü dev let üni ver si te le rin de uy gu la nan öl -
çüt ler ki mi özel, par don va k�f üni ver si te le rin de
uy gu la n� yor mu?

Özet le, ya sa la r�n ver di �i �e kil �art la r� n� ye ri ne
ge ti re rek ku ru lan her ö� re tim ku ru lu �u aca ba
ger çek ten üni ver si te mi dir? Genç le rin ve ai le le rin
i�i zor. Ama dü �ün ce tem bel li �i ne de ka p�l ma -
ma l� lar. Sor gu la mak tan çe kin me me li ler. Ter cih le -
rin de in ce ele yip s�k do ku ma la r�n da ya rar var d�r.
Va at le re ka p�l ma mak ta ise da ha çok ya rar var d�r.

Murat  KATOĞLU

S

Meslek Seçimi mi,
Üniversite Tercihi mi? 

DİKKAT!
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�s tan bul Oyun cak Mü ze si her y�l ol du �u gi -
bi bu y�l da Sa da ko Sa sa ki’yi unut ma ya -
cak! Hi ro �i ma’ya at� lan

atom bom ba s� n�n y�l dö nü mü
olan 6 A�us tos ta ri hin de Sa -
da ko Sa sa ki’nin ta mam la ya -
ma d� �� tur na ku� la r�, dün ya
ba r� �� için �s tan bul Oyun cak
Mü ze si’nden ye din ci kez ha -
va la na cak…

Ja pon ya ve Tür ki ye’den
ço cuk la r�n bi ra ra ya gel dik le ri
bu an lam l� gün de Tür ki ye li
ço cuk lar Ja pon ya’n�n ge le nek -
sel sa na t� olan ori ga mi ya -
p� m� n� ö� re ne cek ler. Tur -
na ku �u �ek lin de ya p�l m��
ori ga mi ler, ço cuk lar ta ra -
f�n dan bo ya na cak ve ba r��
me saj la r� ile renk le ne cek -
ler. 

12 ya �� na gel di �in de
Hi ro �i ma’ya at� lan atom
bom ba s�n dan do la y� has -
ta la na rak ya ta �a dü �en Sa -
da ko Sa sa ki, bir Ja pon
inan c� na gö re kâ ��t tan
1000 tur na ku �u ya par sa
di le �i nin ger çek ola ca �� na
ve iyi le �ip tek rar es ki si gi -
bi oyun cak la r�y la oy na ya -
ca �� na inan mak tay d�. Sa -
sa ki ha ya ta göz le ri ni yum -
du �un da ya ta �� n�n ba �u -
cun da ka ��t lar dan yap t� ��
646 tur na ku �u dur mak -

tay d�!.. Her y�l dün ya n�n fark l� yer le rin de Sa da -
ko Sa sa ki’nin ta mam la ya ma d� �� ren gâ renk tur -

na ku� la r� n� kat la yan ço cuk lar dün -
ya ya ba r�� me sa j� ve ri yor. �s tan bul
Oyun cak Mü ze si ise, aç�l d� �� ilk y�l -
dan be ri Sa da ko Sa sa ki’nin an� s� na
dü zen le nen tur na ku �u et kin li �i ne
ev sa hip li �i ya p� yor. 

Üc ret siz ola rak tüm ço cuk la r�n
ka t� l� m� na aç�k olan ka ��t tan tur na
ku �u yap ma ve bo ya ma et kin li �i 6
A�us tos Cu mar te si gü nü 16.00-
18.00 sa at le ri ara s�n da ger çek le� ti ri -
le cek. Tel: 0216 359 45 50 - 51

Burcu Orhon’un
caz müzi�inin
nabız atı�larını

hissettiren ‘Cazın
Nabzı/Pulse of

Jazz’ adlı sergisi
Kadıköy

Belediyesi
Caddebostan
Kültür Merkezi

Sanat
Galerisi’nde. 

Sadako’nun hayalini
gerçekleştirecekler!

Ge le nek sel le� me yo lun da olan ve her yaz
yüz ler ce in sa n� bir ara ya ge ti ren Gül su -
yu Sa nat ve Ha yat Fes ti va li’nin bu y�l

5.si dü zen le ni yor. 

5-6-7 A�us tos gün le rin de Maltepe Gül su yu
Mahallesi’nde dü zen le ne cek fes ti val  bu y�l
�iddet gören kad�nlara adand�. Üc ret siz ve her -
ke se aç�k olan fes ti va l, 5 A�us tos Cu mar te si
gü nü sa at 18.00’de ya p� la cak yü rü yü� le ba� la -
ya cak. Paneller Be�çe�meler Meydan�’nda;

knserler ise Gülensu Spor Kulübü Futbol
Sahas�’nda yap�lacak. Fes ti val prog ra m� �öy le:

● 5 A�us tos Cu ma
17.00-19.00 Pa nel: Ale vi&Kürt Kat li am la r�

Bir le �ik Mü ca de le
Ola nak la r�/Ko nu� -
ma c� lar: �s ma il Be -
�ik çi, Zi ya Ulu soy,
Er do �an Ay d�n 
20.30 Kon ser ler:
P� nar Sa�, Ha san
Ali, Umut Kü sen

● 6 A�us tos
Cumartesi
17.00-19.00 Pa nel:
Or ta do �u’da ki Ge -
li� me ler ve Arap
Dev rim le ri/Ko nu� -
ma c�: Se lim So ner
20.30 Kon ser ler:
�b ra him Roj hi lat,
�enol A��rba�, Er -
do �an Emir, Ci han
Çe lik, Ça� da� ve
Er me ni Halk Dans -
la r�

● 7 A�us tos Pa zar 
17.00-19.00 Pa nel: Ka d�n Ci na yet le ri ve Mü -
ca de le Ola nak la r�/Ko nu� ma c� lar: Psi ko log,
Avu kat ve Ka d�n Ku ru mu Tem sil ci le ri
20.30 Kon ser ler: Mo �ol lar, Se ri ta na, Ali
Ekber Eren, Se rap Ya ��z

Gülsuyu Sanat ve Hayat
Festivali BA�LIYOR!

CAZIN NABZI CKM’DE ATIYOR!CAZIN NABZI CKM’DE ATIYOR!CAZIN NABZI CKM’DE ATIYOR!CAZIN NABZI CKM’DE ATIYOR!CAZIN NABZI CKM’DE ATIYOR!CAZIN NABZI CKM’DE ATIYOR!

Hiro�ima’ya atılan
atom bombasının
yıldönümü olan 6

A�ustos’ta,
çocuklar Oyuncak

Müzesi’nde
bulu�up dünya

barı�ı için kâ�ıttan
turna ku�ları
yapacaklar.
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sahipli�i yapan PhotoWorld Foto�raf
Merkezi, bu kez atölyelerine kat�lan
ö�rencilerinin karma foto�raflar�ndan olu�an
PhotoWorld 1. Karma Ö�renci Foto�raf
Sergisi’ne ev sahipli�i yap�yor. Sergide
manzaradan makroya, mimariden vah�i
ya�ama kadar toplam 51 renkli ve siyah
beyaz foto�raf yer al�yor. 5 A�ustos Cuma
ak�am� saat 20.00’de PhotoWorld Foto�raf
Merkezi Foto�raf Galerisi’nde gerçekle�ecek
aç�l��la foto�raf severlerin be�enisine
sunulacak olan sergi, 25 A�ustos’a kadar
gezilebilecek.
Tel: 0216 418 19 76
�  “Miyazaki Buradaydı” Sergisi
Sanatç� Azime Sar�toprak’�n 2009’dan bu
yana gerçekle�tirdi�i “Miyazaki Buradayd�”
serisine ait çal��malar Mine Sanat Galerisi
Caddebostan mekân�nda izleyiciye
alternatif bir tan�kl�k sunuyor. Akrilik,
suluboya ve kar���k teknik ile
gerçekle�tirilen çal��malar, galeri
mekan�n�, hislerin renklerle
geli�tirebilece�i bir alana
dönü�türüyor. �imdilerde özlemlerimiz
içinde and���m�z Metropol d���
ya�am�n içe hitap eden samimi ortam�
birbirinden farkl� sevecen karakterler
ile zenginle�tiriliyor. 
Sar�toprak, Marmara Üniversitesi
Resim Ö�retmenli�i’nden mezun oldu
ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi’nde yüksek lisans�na
halen devam ediyor. Sergi 14
Temmuz– 30 A�ustos tarihleri
aras�nda Mine Sanat Galerisi
Caddebostan mekân�nda ziyaret
edilebilir.
�  “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 

� FOTO�RAF 
�  �stanbul Hatırası 2.Foto�raf
Bursu
�stanbul Hat�ras� Foto�raf Merkezi 2.
kurulu� y�ldönümünde, foto�raf�n bir
anlat�m dili olabilece�ine inanan,
foto�raf kullanarak yeni üretimler
gerçekle�tirmek isteyen, foto�rafç�l�k
bilgisine de�il daha çok okuduklar�na,
seyrettiklerine, yazd�klar�na ve en
önemlisi hayal gücüne güvenen 5
ki�iye Foto�raf E�itim Bursu verecek. Burs
�stanbul Hat�ras� Foto�raf Merkezi’nde
gerçekle�en 1+1 y�l sürecek foto�raf
e�itiminden olu�uyor. E�itimin maddi de�eri
7.000 TL. Burs için son ba�vuru tarihi: 9
A�ustos 2011! �stanbul Hat�ras� Foto�raf
Merkezi E�itim Bursu hakk�nda tüm
sorular�n�z için mail atabilirsiniz.
altanbal@istanbulhatirasi.org

� 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’de 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 telefon: 0216 467 33 32

KA DI KÖY DI�INDAN
� 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�n da 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
� Tuluyhan U�urlu 
Piyanist Tuluyhan U�urlu’nun farkl�
mekânlardaki yolculu�u sürüyor. 2003’te
piyanosunu 2150 metrede Nemrut Da��’na
ta��yan U�urlu, bu kez Avrupa’n�n en yüksek
binas� Sapphire’de 236 metredeki Seyir
Teras�’nda sanatseverlerle bulu�maya
haz�rlan�yor. 12 A�ustos Cuma ve 13
A�ustos Cumartesi ak�amlar� saat 21.30’da

gerçekle�ecek
konserlerle Tuluyhan
U�urlu yine bir ilke imza
at�yor. Sapphire
�stanbul’un zirvesine ilk
kez piyano ç�k�yor ve bu
muhte�em mekânda ilk
konser gerçekle�iyor.
Tuluyhan U�urlu
konserde 360° �stanbul
manzaras� e�li�inde
"Sonsuza Kadar
�stanbul" isimli yeni
albümünden bölümler
seslendiriyor. 
Sapphire Seyir Terası,
Büyükdere Caddesi
4.Levent’te.

� 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 aksesuvar 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. Kapadokya’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 2443162 
�  Rock’n Frame
Foto�rafç� Mehmet Turgut’un “rock”
foto�raflar�ndan olu�an “Rock’n Frame”
sergisi devam ediyor. 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 al�yor. Kemanc� Rock Bar’daki
“Rock’n Frame”  sergisi 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 Odalar� Sok. No: 10
Kat: 3 Beyo�lu/ Taksim/ �st.
�stanbul Ermeni Kültür Derne�i
Me�rutiyet Cad. No: 31 Kat: 2 Beyo�lu /
Taksim / �st.
Promethe Kafe
Muvakkithane Cad. No: 17/1 Kad�köy / �st.
E�itim Sen �stanbul 4 Nolu �ube
Merkez Mah. Hamam Sok. 1/3
Gaziosmanpa�a / �st.
Pir Sultan Abdal Kültür Derne�i Kartal
�ubesi 
Hürriyet mahallesi Ortado�u koleji arkas�
Yakac�k / Kartal / �st.
Sokak B�STRO 
Hamam sokak No:21 Kartal / �st.

KA DI KÖY’DEN
� FEST�VAL
� Doya Doya Sanat 
Kad�köy Belediyesi’nin sanat� soka�a
ta��ran etkinli�i “Doya Doya Sanat”
günleri, 18 Haziran–28 A�ustos tarihleri
aras�nda her cumartesi ve pazar devam
ediyor. Etkinlikler kapsam�nda 6
A�ustos Cumartesi günü Ko�uyolu
Park�’nda Trio Amor, Moda Park�’nda
Little Band izlenebilir. 7 A�ustos Pazar
günü ise Zübeyde Han�m Park�’nda Trio
Amor, Özgürlük Park�’nda Grup
Napolion, Kriton Curi Park�’nda Elim
Sende Kukla Tiyatrosu ve Ba�dat
Caddesi’nde Grup Geziver,
Kad�köylülere keyifli saatler ya�atacak.
Tüm etkinlikler saat 19.00’da ba�l�yor. 
www.kadikoy.bel.tr

� SERG�
� Marilyn Monroe Kozzy’de!
Hollywood’un efsane kad�n� Marilyn
Monroe, ölümünün 49. y�l�nda Kozzy
AVM’de gerçekle�ecek etkinliklerle
an�lacak. 5-14 A�ustos tarihleri aras�nda
Kozzy AVM’de gerçekle�ecek olan
dünyaca ünlü efsanevi aktris Marilyn
Monroe Trend günleri kapsam�nda
Monroe’nun özel tarz�n� yans�tan
tasar�mlar ve portre sergisi ziyaretçilerin
be�enisine sunuluyor. Kozyata��’nda
bulunan Kozzy AVM’nin 1. kat�nda
kurulacak olan trend kö�esi, ünlü y�ld�z�n
giyim tarz�na uygun k�yafet, aksesuvar
ve ayakkab�lardan olu�uyor. Dünyan�n
en güzel sar���n kad�nlar�ndan biri olan
Marilyn Monroe’nun biyografisinin yan�
s�ra haz�rlanan sürpriz tasar�mla dileyen
tüm Kozzy ziyaretçileri Monroe ile hat�ra
foto�raf� çektirebilme �ans� bulacaklar.
Ayr�ca, 6 A�ustos Cumartesi günü saat
17.00’de Bolero Dans Okulu’nun
katk�lar�yla keyifli bir dans performans�
sergilenecek.
www.kozzyavm.com
�  PhotoWorld 1. Karma Ö�renci
Foto�raf Sergisi
Anadolu Yakas�’n�n merkezi
konumundaki Kad�köy’de, kuruldu�u
günden bugüne foto�raf e�itimi veren,
foto�rafa dair farkl� konularda atölyeler
düzenleyen, yerli ve yabanc� sergilere ev
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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�tırabilirsiniz. AJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASI
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Sa nat-kül tü rün be �i �i, iki k� ta n�n bir le� ti �i,
sos yo-eko no mik yön den Tür ki ye’nin ön de
ge len il çe si Ka d� köy spor da �ans s�z. 

Çün kü res mi ra kam la ra gö re nü fu su 600 bin le re
ula �an, sa nat ve kül tü rün be �i �i, do �al ve ta ri hi gü -
zel lik le ri, sos yo-eko no mik ya p� s� ile  Tür ki ye’nin
ön de ge len il çe le ri ara s�n da bu lu nan Ka d� köy, spor
ya t� r�m la r� ko nu sun da �ans s�z bir il çe. Çün kü res mi
ra kam la ra gö re nü fu su 600 bin le re ula �an il çe de,
hal k�n kul la n� m� na aç�k bir kaç spor te si si d� ��n da bü -
tün spor dal la r� n� bi ra ra da top la yan bü yük bir spor
komp lek si yok. Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se -
la mi Öz türk’ün ta li ma t�y la y�l lar ön ce bu ih ti yaç his -
se di le rek ha ya ta ge çi ri len Ka la m��’ta bu lu nan  Ka d� -
köy Be le di ye si Genç lik Mer ke zi’nin spor  sa ha la r�,
plaj vo ley bo lu kum sa ha la r� da ol ma sa Ka d� köy hal -
k� muh te �em de niz man za ra s� e� li �in de fut bol, bas -
ket bol ve vo ley bol oy na ma �an s�n dan yok sun ola -
cak t�. Ka d� köy Be le di ye si’nin park lar da üc ret siz ola -
rak uz man e�i tim gö ze ti min de yap t�r d� �� sa bah spor -
la r� da bu ih ti ya c� çok az da ol sa kar �� la ma ya ça l� �� -
yor.

■ NÜ FUS ÇOK GENÇ AMA
SPOR YA PA MI YOR!

Ka d� köy Be le di ye si ve ri le ri ne gö re Ka d� köy’de
5 ile 19 ya� ara s� yak la ��k 80 bin ço cuk ve genç ya -
�� yor. 25 ile 29 ya� ara s� yak la ��k 47 bin 500 ki �i nin
ya �a d� �� il çe de yak la ��k 132 bin 500 ki �i ise Ka d� -
köy’de nü fu sun 20 ile 35 ya� ara s� ke si mi ni olu� tu -
ru yor. Bu ra kam lar Ka d� köy’ün genç ve di na mik nü -
fus po tan si ye li nin ne ka dar faz la ol du �u nun ka n� t�.
Oy sa Ka d� köy de spor yap ma po tan si ye li bu ka dar
bü yük nü fus ora n� var ken, Ka la m��’ta ki Ka d� köy
Be le di ye si Genç lik Mer ke zi ve Ca fe ra �a Spor Sa lo -
nu d� ��n da ço cuk ve genç le rin fay da la na bil di �i spor
te si si ne ya z�k ki yok.

■ PLAJ VO LEY BO LU DE Y�N CE
KA DI KÖY AK LA GE L� YOR

Ka d� köy Be le di ye si, Ka d� köy’de spor komp lek -
si ol ma ma s� na ra� men va tan da ��n spor yap ma s� na
im kân ha z�r la ya cak ça l�� ma lar yap mak tan ge ri kal -
m� yor. Hal k�n spor yap ma s� için ne re de kü çük, ye �il,
uy gun bir alan var sa ora y� de �er len di ren, hal k� spo -
ra te� vik eden Ka d� köy Be le di ye si son y�l lar da Ka -
d� köy’e dün ya da bü yük il gi gö ren bir spo ru ka zan -
d�r d�. Ar t�k ulus larara s� tur nu va lar da da hil, birçok
plaj vo ley bo lu tur nu va s� Ka d� köy’de ya p� l� yor. Dün -
ya n�n ün lü spor cu la r� ulus lar ara s� plaj vo ley bo lu
mü sa ba ka la r� için Ka d� köy’e ge li yor. Ka la m��’ta bu -
lu nan Ka d� köy Genç lik Mer ke zi’nin kum sa ha la r�n -
da plaj vo ley bo lu nun ya n� s� ra fark l� dal lar da yaz
spor la r� ya p� la bi li yor. 

■ BA� KAN ÖZ TÜRK:
‘AR SA OL SUN HE MEN YA PA RIM’

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk,
Ka d� köy’e spor komp lek si ya p�l ma s� ko nu sun da
aç�k ve net ko nu� tu: “Uy gun alan ol du �un da çe kin -
me den spor komp lek si ya pa r�m!” 

�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si’nin �s tan bul’un
çe �it li semt le ri ne spor komp leks le ri in �a et me si ve
hal k�n kul la n� m� na sun ma s� üze ri ne özel lik le Ka d� -
köy spor ca mi as� ol mak üze re hal k�n da gün de min -
de olan Ka d� köy’ün
spor komp lek si ih ti ya c�
ko nu sun da Ba� kan Öz -
türk net ko nu� tu. Özel -
lik le genç nü fus po tan -
si ye li yük sek olan Tür -
ki ye’nin en bü yük il çe -
le rin den Ka d� köy’ün,
spor komp lek si ne ih ti -
yaç duy du �u nu be lir ten
ve elin de im kân ve ar sa
ol sa dü �ün me den spor
komp lek si ya pa ca �� n�
söy le yen Ba� kan Öz -
türk, “Ka d� köy ye ni
alan lar ka za n�r sa ke sin -
lik le spor komp lek si
ya pa r�m. Bu ko nu da ki
ih ti ya c�n far k�n da y�z.
Bu ko nu da za man za -

man gi ri �im ler de de bu lun duk. Cad de bos tan’da ki
Ta r�m �l Mü dür lü �ü’nün ar sa s� ya da Mer di ven köy
de ki  Dev let Mal ze me Ofi si’nin ala n� ha ri ka spor te -
si si olur. Be le di ye ola rak bü yük bir spor komp lek si
yap ma ya ar sa m�z yok. Bu ko nu da ar sa ve ril sin, he -
men ya pa r�m. Di �er il çe le re ya p� lan spor ya t� r�m la -
r� n� iz li yo ruz, Tak dir edi yo ruz, an cak ben zer ya t� -
r�m la r�n Ka d� köy’e de ya p�l ma s� n� is ti yo ruz. Bu ko -
nu da her han gi bir ay r�m c� l�k ya p�l ma s� n� do� ru bul -
mu yo ruz. Ka d� köy lü ler, spor komp lek si ya t� r�m la r�
ko nu sun da il gi li ku rum lar dan ala cak l�.”

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

�s tan bul �l Genç lik Spor Mü dü rü Ta mer Ta� p� -
nar da Ka d� köy’e spor komp lek si ya p�l ma s� ih ti ya c� -
n�n far k�n da ol duk la r� n� an cak, ar sa bu la ma d�k la r� n�
be lirt ti. Ta� p� nar, �öy le ko nu� tu: 

“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. 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.”

■ �S TAN BUL BÜ YÜK �E H�R BE LE D� YE S�
B�R ÇOK �L ÇE DE

SPOR KOMP LEK S� YAP TI AMA !
�s tan bul’un çe �it li semt le rin de Spor A.� bün ye -

sin de bir çok spor komp lek si ya pan �s tan bul Bü yük -
�e hir Be le di ye si, Ka d� köy lü le ri unut tu. �s tan bul Bü -
yük �e hir Be le di ye si’nin di �er il çe le re yap t� �� spor
ya t� r�m la r� �un lar:

Be yo� lu Ka pa l� Yüz me Ha vu zu 
20 se yir ci ka pa si te li ya r� olim pik yüz me ha vu zu,
ida ri bi rim ler, ka fe ter ya, oto park, 03-06 ya� ço cuk
oyun oda s� bö lüm le rin den olu �u yor. 

Üm ra ni ye/Ye �il va di Spor Te si si 
Yüz me Ha vu zu, Fit ness-Car di o Sa lo nu, Spin ning,
Squ ash Sa lo nu, Sau na, So lar yum, Ma saj Oda s�, Bu -
har Oda s� mev cut. 

Üm ra ni ye Hal dun Ala ga� Spor Komp lek si 
2468 se yir ci ka pa si te li ka pa l� spor sa lo nu, Uzak do �u
Spor la r� Sa lo nu, ma sa te ni si sa lo nu, fit ness sa lo nu,
çok amaç l� spor sa lo nu, 1 adet ha l� sa ha, kon fe rans
sa lo nu, 03-06 ya� ço cuk oyun oda s� bu lu nu yor.

Üm ra ni ye Çak mak Yüz me Ha vu zu 
510 se yir ci ka pa si te li ya r� olim pik ha vuz, fit ness sa -
lo nu, çok amaç l� spor sa lo nu, Türk Ha ma m�, sau na,
03-06 ya� ço cuk oyun oda s� bu lu nu yor. Yüz me,
step-ae ro bik, pi la tes, Wus hu, Ca po ei ra, Wing Tsun
gi bi Uzak do �u Spor la r�, fit ness ya p� la bi li yor.

Bay ram pa �a Spor Te sis le ri
Ka fe ter ya, ha l� sa ha, 1adet te nis kor tu, 200 se yir ci
ka pa si te li ma sa te ni si sa lo nu, 435 se yir ci ka pa si te li
ka pa l� spor sa lo nu, ida ri bi rim ler, 50 araç ka pa si te li
oto park, sau na, fit ness sa lo nu, çok amaç l� spor sa lo -
nu, 03-06 ya� ço cuk oyun oda s� bu lu nu yor. Te sis te
fit ness, bas ket bol, ma sa te ni si, fut bol, pi la tes, step-
ae ro bik, Uzak do �u Spor la r�, te nis, vo ley bol yap mak
müm kün.

Be yo� lu Spor Te sis le ri
�da ri bi rim ler, ka fe ter ya, spor kü tüp ha ne si, 03-06
ya� ço cuk oyun oda s�, 500 se yir ci ka pa si te li ka pa l�
spor sa lo nu, fit ness sa lo nu, çok amaç l� spor sa lo nu
bu lu nu yor. Bas ket bol, fit ness, pi la tes, step-ae ro bik,
ai ki do gi bi Uzak do �u Spor la r� yap mak müm kün.

Ba �ak �e hir �ki tel li Spor Komp lek si 
895 se yir ci ka pa si te li olim pik yüz me ha vu zu, 644
se yir ci ka pa si te li ka pa l� spor sa lo nu, fit ness sa lo nu,
çok amaç l� spor sa lo nu, Uzak do �u spor la r� sa lo nu, 2
adet ha l� sa ha, 2 adet aç�k te nis kor tu, ka fe ter ya, oto -
park, 03-06 ya� ço cuk oyun oda s�, go-kart pis ti, sau -
na gi bi ge ni� im kân la ra sa hip.

Si livri ka p� Buz Pis ti Te si si 
200 se yir ci ka pa si te li buz pis ti(ka -
pa l� spor sa lo nu/an tre man
pis ti), 900 se yir ci ka pa -
si te li buz pis ti, 1
adet fit ness sa lo -
nu, step-ae ro bik
sa lo nu, oto -
park, ka fe ter -
y a - b ü  f e  d e n
olu �u yor. Bas -
ket bol, te -
nis,step-ae ro bik,
pi la tes, ma sa te ni si,
jim nas tik, buz ho ke yi,
buz pa te ni yap mak müm -
kün.

■ CA FE RA �A SPOR SA LO NU NU            
KA DI KÖY BE LE D� YE S� YAP MI� TI

Nü fu su 600 bin le re ula �an ve genç nü fu su da bir
hay li faz la olan Ka d� köy’de �l Genç lik ve Spor Mü -
dür lü �ü’ne ba� l� sa de ce bir ta ne spor sa lo nu bu lu nu -
yor. O da Ka d� köy lü le rin çok iyi bil di �i hat ta te sis
k�t l� �� ne de niy le gö zü gi bi bak t� �� Ca fe ra �a Spor Sa -
lo nu!.. Ka d� köy Be le di ye si ta ra f�n dan yap t� r� lan,
1980 y�l�nda hizmete giren te sis, Genç lik Spor Ge -
nel Mü dür lü �ü’ne pro to kol le tah sis edil mi�. Ca fe ra -
�a Spor Sa lo nu da ol ma sa Ka d� köy lü ço cuk lar,
genç ler spor ya pa cak do na n�m l� sa lon bu la ma ya cak
du rum da. �l Genç lik Spor Mü dür lü �ü, Ca fe ra �a
Spor Sa lo nu’nu mak si mum �e kil de kul la na rak Ka d� -

köy lü ço cuk ve genç le rin çe �it li bran� lar da en ve rim -
li �e kil de ya rar lan ma s� için ça ba gös te ri yor. 

■ SAN CAK TE PE’DE 5 YIL DIZ LI
KOMP LEKS YA PI LI YOR

Ku lüp ve spor cu zen gi ni Ka d� köy’de spor ca mi -
as�; Ka d� köy’ün de için de fut bol ve ka pa l� spor sa ha -
la r� olan bir komp lek se ih ti yaç duy du �u nu her f�r sat -
ta di le ge ti rir ken, San cak te pe’de, �s tan bul’a spor ala -
n�n da bü yük hiz met ler ve re cek “Spor Komp lek si”
için ilk ad�m at�l d�. 2012’de bi ti ril me si plan la nan te -
sis 17.125 met re ka re ala na in �a edi le cek. 

Ana do lu ya ka s� n�n ye ni il çe si olan San cak te pe,
�s tan bul �l Özel �da re si’nin ya t� r�m la r� ile h�z la ge li -
�i yor. San cak te pe’de ya p� m� na ba� la nan ve 2012
Av ru pa Spor Ba� ken ti �s tan bul’a bü yük hiz met ler
ver me si plan la nan San cak te pe Eyüp Sul tan Spor

Komp lek si’nin te me li Dev let Ba ka n� Ege men Ba -
���, �s tan bul Va li si Hü se yin Av ni Mut lu, �s tan bul �l
Ge nel Mec li si Ba� ka n� Ha san Hü sa met tin Ko çak
ve San cak te pe Be le di ye Ba� ka n� �s ma il Er dem’in
de ka t�l d� �� gör kem li tö ren le at�l m�� t�.

■ TAM AN LA MIY LA B�R KOMP LEKS
8 y�l da �s tan bul’a 334 mil yon Türk Li ra s� ya t� -

r�m la 72 ye ni spor te si si ka zan d� ran �s tan bul �l Özel
�da re si, San cak te pe Eyüp Sul tan Spor Komp lek si ile
ya t� r�m la r� na bir ye ni si ni da ha ek le mi� ol du. 

Top lam 3 blok tan olu �a cak ve 17.125 met re ka re
ala na in �a edi le cek “Spor Komp lek si”  ya r� olim pik
ka pa l� yüz me ha vu zu, 2.400 ki �i lik bas ket bol sa lo nu
ve 600 ki �i lik kon fe rans sa lo nu ile 2012 Av ru pa
Spor Ba� ken ti �s tan bul’a ya k� �an bir spor mer ke zi
ola rak hiz met ver me si plan la n� yor. 

■ KA DI KÖY LÜ KU LÜP LER
L�G MAÇ LA RI NI BA� KA �L ÇE LER DE

YA PI YOR… PLAJ VO LEY BO LU DE Y�N CE
KA DI KÖY AK LA GE L� YOR

Ka d� köy Be le di ye si, Ka d� köy’de spor komp lek -
si ol ma ma s� na ra� men va tan da ��n spor yap ma s� na
im kân ha z�r la ya cak ça l�� ma lar yap mak tan ge ri kal -

m� yor. Hal k�n spor ya ma s� için ne -
re de kü çük, ye �il, uy gun bir

alan var sa ora y� de �er -
len di ren, hal k� spo ra

te� vik eden Ka d� -
köy Be le di ye si
son y�l lar da
K a  d �  k ö y ’ e
dün ya da bü -
yük il gi gö ren

bir spo ru ka zan -
d�r d�. 

Ar t�k ulus la ra -
ra s� tur nu va lar da da hil,

birçok plaj vo ley bo lu tur nu -
va s� Ka d� köy’de ya p� l� yor. Dün -

ya n�n ün lü spor cu la r� ulus la ra ra s� plaj vo ley bo lu
mü sa ba ka la r� için Ka d� köy’e ge li yor. Ka la m��’ta bu -
lu nan Ka d� köy Genç lik Mer ke zi’nin kum sa ha la r�n -
da plaj vo ley bo lu nun ya n� s� ra fark l� dal lar da yaz
spor la r� ya p� la bi li yor.

Di �er ta raf tan Ka d� köy lü bir çok ama tör ku lüp
de, Ka d� köy’de de dev bir spor komp lek si ne ih ti yaç
du yul du �u nu di le ge ti ri yor lar. 

Ama tör lig maç la r� n� y�l lar d�r mi sa fir ola rak üc -
ret le ki ra la d�k la r� ba� ka il çe ler de ki ve ya semt ler de ki
sa ha lar da oy na ya bi len ku lüp le rin yö ne ti ci le ri, za -
man za man bu du rum dan �i kâ yet çi olup, bir an ön ce
il çe ku lüp le ri nin de ya rar la na bi le ce �i dev bir spor
komp lek si nin ya p�l ma s� ge rek ti �i ni vur gu lu yor lar.

�stanbul Büyük�ehir Belediyesi ve �l Spor Müdürlü�ü’nün Kadıköy’e arsa
olmaması nedeniyle spor kompleksi yapmamasına tepki gösteren

Kadıköylüler, di�er ilçelere yapılan büyük komplekslerini örnek
göstererek ‘Kadıköylüler üvey evlat muamelesi görüyor’ diyorlar.
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‹nal AY DI NO⁄ LU

ülen in san sa� l�k l� olur. �im di zo ra ki bi le ol -
sa bir kah ka ha at� n�z. �çi niz den gel mi yor sa
bi le kah ka ha n�n se si ni da ha ar t� ra rak sür dü -
rü nüz. Son ra dö nüp ken di ni ze ba k� n�z. Kah -

ka ha ya ba� la d� �� n�z dan da ha m� iyi si niz, da ha m�
kö tü? Kah ka ha atar ken var l� �� n� z�n tü mü nün kah -
ka ha n�n rit mi ne uy gun ola rak tit re� ti �i ni, can l� l� �� -
n� z�n art t� �� n� his set ti niz mi? Bun la r�n hep si zor la -
ya rak at� lan bir kah ka hay la olu� tu. Bir de bu nun
iç ten gel di �i ni, kah ka ha n�n is te ye rek at�l d� �� n� dü -
�ü nü nüz. Ne ka dar ha fif ler, ra hat lar s� n�z. Gül dü �ü -
nüz de içi ni zi bir co� ku kap lar, dert ler, ke der ler
uçu �up gi der ler. Siz hiç üzün tü lü bir gü nü nüz de
otu rup ye mek ye di niz mi, ye me �in ta d� n� tam ola -
rak ala bil di niz mi, ye diy se niz bi le ra hat l�k la haz me -
de bil di niz mi? Bir de gü le rek, kah ka ha lar ata rak
ye di �i niz ye me �i ve lez ze ti ni dü �ü nü nüz. At t� �� n�z
her kah ka ha, ya �a d� �� n�z her co� ku ya �a ma ay r�
bir lez zet ka tar.

Dün ya da ki can l� lar ara s�n da gü le bi len tek
var l�k in san d�r. Gül mek Al lah’�n in san la ra ver di -
�i en bü yük ni met tir. Bir in san için gül mek ten
da ha de �er li hiç bir �ey yok tur. Ölü ler gül mez.
Çün kü be den can l� l� �� n� kay bet mi� tir, ruh ise ç� -
k�p git mi� tir. Gül mek can l� l� ��n ve ruh sal bü tün -
lü �ün ifa de si dir. �n san gü ler ken kin tu ta maz,
kav ga ya pa maz. Kav ga la r�, sa va� la r� gül me yen
in san lar ya par. Gü len in san ne �e için de dir, kim -
se ye za ra r� ol maz, ba� ka la r� hak k�n da kö tü
plan lar kur maz. Gü len in sa n�n ru hu ay d�n la n�r,
kal bi te miz le nir. Gü len in san la ar ka da� l�k çok
ko lay d�r. Çün kü o gö nül in sa n� d�r. Gön lü her gü -
zel li �e aç�k t�r. Gü len in sa n�n ken di si de gü zel dir.
Tüm res sam lar, ka ri ka tü rist ler gü ne �i, ay�, ya ni
ay d�n l� �� gü len in san yü züy le ifa de eder ler.    

K� z�m evi ne bir yar d�m c� al mak üze re gö rü� me
ya p� yor mu�. Ben de to ru nu mu gör mek için on la ra
git mi� tim. Te sa dü fen kar �� la� t�k. Ba yan da çok ka -
h�r çek mi�, ke der li bir in san gö rün tü sü var d�. Hat -
la r� de rin le� mi�, yü zü ay d�n l� �� n� kay bet mi�, ne re -
dey se göz le ri nin fe ri sön mü� tü. Bu den li kö tü bir
ruh ha li için de gör dü �üm in san dan ade ta ür per -
mi�, mi nik yav ru yu na s�l tes lim ede bi li riz di ye te -
red dü de dü� mü� tüm.  O ara da to ru num bir mas -
ka ra l�k yap t�. He pi miz gül dük. Bak t�m yar d�m c�
ada y� ha n�m da gü lü yor. Bir gü lüm se yi� gö rün tü -
sü nü tü müy le de �i� tir mi� ti. Yü zü ay d�n lan m��,
hat la r� yu mu �a m��, göz le ri p� r�l p� r�l can lan m�� t�.
�çin de ki tüm in san c�l de �er ler ne re dey se or ta ya
dö kül mü� tü. Her �e yi b� ra k�p yar d�m c� ada y� ha n� -
m� iz le dim ve ka rar ver dim: Gül mek muh te �em bir
�ey, gül mek te si hir var, ef sun var. Çok es ki den
duy du �um bir sö zü an�m sa d�m. Gü len in sa n�n yü -
zü ne Al lah’�n ay d�n l� �� yan s�r m��.    

Bi ze sü rek li cid di ol ma m�z ö�üt len di. 3-4 ya -
��n da ço cuk ken bi le biz den cid di ol ma m�z is te nir -
di. Bi raz da ha bü yü dük “A��r ol” de di ler. Ya �� m�z
iler le yin ce “A��r abi” ol ma m�z ge rek ti �i ni söy le di -
ler. Ma kam, mev ki sa hi bi olun ca “A��r ol, kol tu �u -
nu dol dur” de di ler. Bi ze gül, ne �e len, co� ku lu ol
di yen hiç ç�k ma d�. Ama bi raz faz la gül dü �ü müz de
“Ha fif” di yen çok ol du. Ya �am çok gü zel dir. Bu
gü zel lik ke sin lik le cid di yet u� ru na kay be dil me me -
li dir. �n san kaç ya �� na ge lir se gel sin için de ki ço cu -
�u hiç öl dür me me li dir. Gül mez se niz, içi niz de ki ço -
cu �u g� d�k la maz sa n�z, kü çük co� ku lar la uyar maz -
sa n�z, kör le �ir. Oy sa ki içi niz de ki en co� ku lu, en
ne �e li var l�k o ço cuk ya n� n�z d�r. Ara da bir kah ka -
ha lar at� n�z. Onu d� �a r� f�r la t� n�z. Ha öl mü� sü nüz,
ha gül me den ya �a m�� s� n�z, hiç fark yok tur ben ce.
Gül me yen in san ya �am dan ko par. Siz hiç gü ler -
ken in ti har eden bir in san duy du nuz mu? �n ti har
gül me yen in san la r�n i�i dir. �n san la r�n top lu ol duk -
la r� yer le re gi di yo rum. Gü len çok az, her kes so -
murt kan. Dün ya gi de rek da ha cid di le �i yor, da ha
az gü lü yor. Bu yüz den kan ser, ül ser, kalp, tan si -
yon, di ya bet has ta l�k la r� ar t� yor. Gül me yen in san -
la r�n sa� l� �� bo zu lu yor. Okul lar da hiç gül me der si
ve ril mi yor, ca mi ler de gül mek ö�üt len mi yor. An ne -
ler, ba ba lar ço cuk la r� n� gül mek için te� vik et mi yor.
Gü len bir top lum ye ti� tir me den in san l� �a da ha
sa� l�k l� bir ne sil, da ha co� ku lu ve bü tün le� mi� bir
ruh sal ya p� ge ti re me yiz.     
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Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

ÖN CE SEV Gİ �

�stanbul’un birçok ilçesine spor kompleksleri yapılarak,  halkın
kullanımına sunulurken, spora ilgili, spor yapmaya uygun genç ve
e�itimli nüfus potansiyeline sahip Kadıköy’de bu konuda Kadıköy

Belediyesi’nin çalı�maları dı�ında hiçbir yatırım yapılmıyor.

Kadıköy’ün de spor kompleksine
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5 ile 19 ya�……80 bin (yak la �ık)
25 ile 29 ya�….47 bin 500 (yak la �ık)
20 ile 35 ya�….132 bin 500 (yak la �ık)

Spor tesisinin neredeyse hiç
olmadı�ı ilçede spor faliyetlerinin

en önemli adreslerinden biri 
Kadıköy Belediyesi tarafından

yapılan Kadıköy Gençlik Merkezi.
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Yazın sıcaklı�ını iyice
hissettirdi�i bugünlerde

Anadolufeneri’nde püfür püfür
esen Kaptanın Yeri’nde lezzetli

balıkları tadabilirsiniz…..

Merhaba de�erli okurlar....Yine
�ehrimize yak�n, do�ayla içiçe
ye�ilin ve mavinin dans etti�i

yerlere gidiyoruz sizinle..... �stanbul
bo�az�n�n Anadolu yakas�n�n en

son noktas�nda
Anadolufeneri’ndeyiz bu hafta...
Bo�azdan ç�k�p, uçsuz bucaks�z
Karadeniz’e aç�lan gemilerin son

selam�n� verdi�i ya da o koca
denizden gelip bo�aza ilk giri�te
“Ho�geldin” diyerek göz k�rpan

Anadolu feneri... Evet... Yine bo�az
yoluyla k�y� k�y� gidebilece�iniz ya
da yeni aç�lan yoldan Kavac�k’tan
geçerek viyadükten sonra tünelle

ba�lanan yoldan sola dönüp
Beykoz Akbaba köyünü ç�k�p sola
saparak "Anadolufeneri" tabelas�n�
takip edeceksiniz. Ye�illerin içinden

k�vr�la k�vr�la tatl� ve serin bir
yolculuktan sonra 700 y�ll�k bir

köye var�yorsunuz... Koskoca bir
fener kar��l�yor sizi... Bir taraf�

Karadeniz, bir taraf� bo�aziçinin

giri�i ve ye�ilin mevinin birbirine
kar��t��� e�siz manzara...

Karadeniz’den kopup gelen o
rüzgâr ho�geldin diyor. Çok de�il

birkaç sene evveline kadar sadece

burada ikamet edenlerin
girebildi�i, askeri bölge içinde
olan 1986 y�l�nda serbestle�en

Fener köyü; günlük bal�k yemek
isteyen, dinginlik arayan �ehir

yorgunlar�n�n keyifli anlar
ya�ayabilece�i �ip�irin bir yer.

Evet 700 y�l önce Ah�skal� 3 aile
gelip yerle�mi�ler bu noktaya ve

bu köyü kurmu�lar... Ama �u
anda güzel güzel villalar, bal�k

lokantalar� kafeleri ve hatta
festivaller bile yap�lan bir turistik
yer konumunda... Kafa dinlemek,

ruhunuzu dinlendirmek
istiyorsan�z e�er biçilmi� kaftan...

Kökleri o ilk gelen 3 aileye
dayanan Kaptan Ahmet Faruk

Ba�aran, uzun y�llar �ehir
i�letmesi vapurlar�nda bo�azda o

iskele senin bu iskele benim
kaptanl�k yapm��... Eskiden bo�az
vapurlar� tüm iskelelere u�rayarak

yolcu ta��rlard�.. Kaptan y�llar
sonra emekli olmu� ve köyün en
ucuna, yani uçurumun ba��na bir
lokanta açm��... Fenerin hemen
yan�nda, merdivenlerle inilerek

girilen sala� bir bal�kç� lokantas�....
Kapal� salonuna girdi�inizde

Kaptan�n Atatürkçü ve vatansever
ki�ili�i hemen göze çarp�yor. Bronz
kabartma Kurtulu� sava�� resimleri,

Atatürk’ün de�i�ik kabartma
pozlar�, yine Atam�z�n nüfus

cüzdan�n�n kopyas�, çerçevelenmi�
duvarda as�l�.. Gözüm duvarlara
as�l� kald�, daha neler neler var…

Tüm gurmelerin kö�elerinde
övgüyle buradan bahsetti�i yaz�lar
as�l�... Ünlü dergiler gazeteciler s�k
s�k u�rayan ünlü yazarlar.. Harika
yaz�lar yazm��lar Kaptan�m�z�n yeri

için.. Ünlü gurmelerin yollar�n�n
kesi�ti�i mekânm�� me�er

buras�...100 ki�i civar�nda salondan
bahçeye merdivenle iniliyor, bir

set... Asma a�açlar�n�n sar�p
sarmalad��� bir merdiven daha, bir

set daha derken 3 set halinde
bahçe bölümü de bir 100 ki�i al�yor
a�a�� yukar�... A�a��s� yumu�ak bir

uçurum ve deniz.... Müthi� bir
manzara... �nan�lmaz güzellikte

güzel ve bakir bir koy ve kar��da
Rumeli yakas�n�n son ye�illeri....

■ NEF�S DEN�Z ÜRÜNLER�
Kaptan anlat�yor: “Köyümüz

vatanda�a 1986 y�l�nda aç�ld�..
Daha önce oturanlar�n haricinde

pek kimse giremezdi...1991 y�l�nda
açt�m buray�... Masalar ve

sandalyelerimiz son derece sala�,
örtülerimiz ka��t kuma� aras� bir
�ey, mü�teriden sonra katlan�p
at�l�yor. Ama bal��� özel çatalla
yemek ilk burada uyguland�.

Denizden günlük ne ç�karsa onu
haz�rlay�p servis ediyorum. Deniz
ürünlü sigara böre�im, karides
sö�ü�üm, bal�k köftem hele de

f�r�nlanm�� güveçte helvam� hiçbir
yerde yiyemezsiniz.”

Kaptan�n bu konu�mas� üzerine
ben de “görelim” dedim.. ��inin ehli
servis eleman� el çabuklu�uyla özel
örtümüzü serdi ve geldi her �eyin
en tazesi... Gerçekten de deniz
ürünleriyle sar�lan börek harika,

helva muhte�em.. Hele kaptan�n o
tatl� tatl� sohbeti... Sanki evine

gitmi�siniz, konu�usunuz... Müthi�
bir enerji ve samimiyet.. Gerçekten

masaya gelen her �ey
damaklar�m�zda iz b�rakt�... Çok
çe�it mezesi yok ama olanlar

damak zevkinizi doruklara
ç�kart�yor.... Bir televizyon kanal�
geldi çekim yapmaya.... Kaptan�n
Kö�kü pek revaçta yani.... Bence

tam mevsimi... 

Yan taraftan denize ini� de var... 
P�r�l p�r�l, tertemiz, serin denizde

yüzmek de cabas� benden
söylemesi....

Adres: Anadolu Feneri Cami
Çıkmazı No: 19 / Beykoz

Tel.: 0216 631 56 43 
0532 631 56 43
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Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

SON y�llarda çevrilen bir avuç iyi filme
kar��n tonlarca kötü yaz�lm�� ve
yönetilmi� filmleri izlemek zorunda
kald�k. Yarat�c� eserlerin azald��� son
y�llarda yönetmenlerin ya da
yap�mc�lar�n eski filmlere bir göz at�p
daha eli yüzü düzgün eserleri
önümüze ç�karmas�n� istiyoruz toplum
olarak. O yüzden 60’l� y�llarda yap�lm��
ve hâlâ benzerleri yap�lamam��
zaman�n�n ötesinde eserlerle
tan��t�rmak istiyorum. Bu filmlerin
tamam�n� izledikten sonra yeni dönem
filmleri ve de özellikle Türk filmlerinden
uzak duraca��n�za inan�yorum.
● SEK�Z BUÇUK

■ Yönetmen: Federico Fellini
Sanat sinemas� denince ilk akla

gelen. Zihin aç�c�, hayran b�rakan
ola�anüstü…

Dünyaca tan�nm�� �talyan
yönetmen Guido Anselmi, yarat�c� ve
ki�isel bir krizin tam ortas�ndad�r. Yeni
filmi için ayn� anda birkaç proje
üzerinde çal��makta, fakat çocukluk
an�lar� ve cinsel fantezileri onu rahat
b�rakmamaktad�r. Yönetmen ya�am�na
bir türlü bir anlam verememekte ve
yeni filmine ba�layamamaktad�r.

Kaç�n�lmaz olarak içine kapanarak
ya�amdaki geli�mesine katk�da
bulunan olaylar� de�erlendirir:
çocuklu�u, kilise, ailesiyle ili�kileri,
ya�am�na giren kad�nlar, ve bunlar�n
her birine e�lik eden türlü
karabasanlar. Belki de yeni filminin
malzemesini bunlar olu�turmal�d�r.
Guido, i�inin saçmal���, sanat ve kar��
cinsle olan ili�kileri ve insan�n

varolu�unun anlam� üzerinde
dü�ünmeye ba�lar.
● 200: B�R UZAY MACERASI /
2001: A SPACE ODYSSEY

Benzeri yap�lamayan, yan�na
yakla��lamayan bilimkurgu �aheseri.

1968 y�l�nda Stanley Kubrick
taraf�ndan yönetilen bilimkurgu filmi.
Senaryosu Kubrick ve ünlü bilimkurgu
yazar� Arthur C. Clarke taraf�ndan
kaleme al�nm��t�r.  Stanley Kubrick, Dr.
Garipa�k filmini bitirmesinin üzerine bir
bilimkurgu filmi çekmek ister; filme
dönü�türülebilecek bir fikir
geli�tirmek üzere
bilimadam� ve bilimkurgu
yazar� Arthur C. Clarke'a
dan���r. Clarke da
'Sentinel' adl� k�sa
öyküsünü önerir. Bunun
üzerine önemli bir ortakl�k
kurulur: Kubrick ve Clarke,
ele�tirmenler, sanatç�lar ve
izleyiciler taraf�ndan s�kl�kla
en ba�ar�l� bilim-kurgu
olarak an�lan '2001: A
Space Odyssey'i kurmaya
ba�larlar; Kubrick
senaryoyu yaz�p,
geli�tirirken, Clarke da ayn�
ismi ta��yan roman� yazar.
Stanley Kubrick'in iste�i
üzerine, bu roman filmin
gösterime girmesinden
sonra yay�nlan�r.
● SERSER� A�IKLAR

■ Yönetmen: Jean-Luc Godard
Anlat�ma yeni boyut getiren, her

geçen y�lda �arap gibi güzelle�en, tad�
bir ba�ka film.

Michel Poiccard (Jean-Paul
Belmando), Marsilya’da bir otomobil
çalar ve yolda bir polis öldürür.
Paris’te Champs Elysées’de New York
Herald Tribune gazetesi için stajyerlik
yapan genç Amerikal� Patricia’y� (Jean
Seberg) bulur. Daha önce bir kaç gece
birlikte olmu�lard�r.  Bir yandan
Michel polis taraf�ndan aran�rken
eski arkada�lar�yla bulu�up Roma’ya
gidecek paray� almaya elde etmeye
çabalar. Bu arada Patricia’y� da
yan�nda götürmek ister. Patricia
Michel’in cazibesine kar�� koymakta
güçlük çeker, duygular�ndan emin
olamaz.  Sonunda Patricia ile birlikte
kaçak hayat�na ba�lad�klar�nda k�z
onu polise gammazlar. Michel

Montparnasse’da bir sokakta vurulur.  
Trufault’nun bir gazete haberinden
yola ç�karak geli�tirdi�i fikrini Godard
zaman�n�n ötesine ta��yor.
● DR. GAR�PA�K /
DR.STRANGELOVE

■ Yönetmen: Stanley Kubrick
Bilindik komedileri ötesinde bir

Kubrick �aheseri daha.
So�uk Sava� döneminde Ruslara

sald�rmak için bahane aramakta olan
ç�lg�n general Jack D. Ripper, Ruslar�n
“Amerikan halk�n�n vücut s�v�lar�n�

kirletti�i”
gerekçesiyle
SSCB'ne sürpriz
bir nükleer sald�r�
yapmaya karar
verir. Nükleer
silahlarla yüklü bir
Amerikan uça��
Rus s�n�r�na yak�n
bir bölgede So�uk
Sava� döneminin
tipik devriye
uçu�lar�ndan birini
yapmaktayken
mürettebat
Ripper'dan
SSCB'ne sald�r�
emrini al�r. Bu
esnada Amerikan
Ba�kan�
Pentagon'daki

dan��manlar�yla bir toplant� yaparak
durumu de�erlendirir. Sava� yanl�s�
general Turgidson bu durumun
Komünizmle hesapla�mak için güzel
bir f�rsat oldu�u görü�ündedir. 

Fakat Rus büyükelçisi DeSadesky
Amerikan makamlar�na Rus savunma
teknolojisinin geldi�i son noktan�n
ürünü olan 'Doomsday Device'dan
bahsetti�inde ve Ba�kan'�n
dan��manlar�ndan eski Nazi
bilimadam� Dr. Strangelove bulu�un
varl���n� onaylad���nda durum daha da

tehlikeli bir hal al�r; 'Doomsday
Device', SSCB'ne yap�lacak herhangi
bir nükleer sald�r�da dünyadaki tüm
canl�lar�n yok olmas�n� sa�layacak bir
kar�� tehdit silah�d�r...
● C�NAYET� GÖRDÜM/BLOW-UP

Kitaptan uyarlanan filmin de
anlat�m� üzerine kitaplar�n�n olmas�,pek
çok üniversitede tez konusu olmu�
izlenmesi gereken filmlerden.

Oldukça yetenekli olmas�na kar��n
i�ine kar�� hiçbir ruh beslemeyen bir
foto�rafç�, amaçs�z bir �ekilde bir çok
insan�n ya da modelin foto�raf�n�
çekmektedir. Birçok kez, �iddet içeren
ya da ac� dolu olaylar� da
foto�raflamas�na ra�men bunlar�
yaparken içinde hiçbir etkilenme
duygusu hissetmez, olaylar�n içine
giremez.  Bir gün parktaki bir çiftin
foto�raf�n� çeker. Eve dönüp karanl�k
odada foto�raf� büyütünce hiç fark
etmedi�i bir durum dikkatini çekiverir.
Foto�raf karesi, i�lenen bir suçun en
çarp�c� kan�t� olmu�tur.
● PERSONA

■ Yönetmen: �ngmar Bergman
Yüzy�l�n en önemli 10 filminden biri

seçilen.  Özel bir film.
Ünlü aktrist Elisabeth Vogler

sahnede Electra'y� canland�r�rken
aniden konu�mamaya ba�lar.
Sa�l���nda hiçbir sorun olmamas�na
ra�men Elisabeth �srarla konu�mamay�
sürdürür. Tedavisi için doktorunun
tavsiyesiyle yazl�k evine yollanan
akristin yan�na bir de genç bir hem�ire
verilir.

Hem�ire Alma hiçbir yan�t
almamas�na ra�men hergün saatlerce
Elisabeth'le konu�ur ve ona tüm
s�rlar�n� aç�klar. Ancak bu durum onun
kendi ki�ili�inin Elisabeth'in personas�
alt�nda kaybolmas�na sebep olur.
● ANDRE� RUBLEV

■ Yönetmen: Andrei Tarkovsky
15. yüzy�lda Tatarlar�n sald�r�lar�

alt�nda inleyen Rusya’day�z. Andrei
Rublev hem bir ke�i� hem de ikona
ressam�d�r. Barbarl�k, �iddet ve kana
kontrast olarak do�an�n mucizevi
güzelli�i ve inanç Rublev’in beslendi�i
kaynakt�r. Ne var ki bir köylü k�z�n�
tecavüzden kurtarmak için bir adam�
öldürmek zorunda kald���nda hayat� ve
Tanr� inanc�n� yeniden
sorgular. Yarat�c�l�k ate�inin,
konu�mama ve resim yapmama

yemini eden Rublev’in içinde yeniden
yanmaya ba�lamas� için toy bir
delikanl�n�n dev bir çan imal etmesini
seyretmesi gerekecektir. Bu asl�nda
sanatç� ke�i�in eserlerine gerçek renk
ve hayat�n da gelmesinin i�aretidir.  
Einsenstein’�n Korkunç �van’�yla birlikte
geçen yüzy�l�n en önemli sinema
yap�tlar�ndan biri say�lan Andrei
Rublev’in gün yüzü görmesi için uzun
bir süre geçmesi gerekti. D��
dünyadaki romantiklerin sand���n�
aksine Sovyetler Birli�i sadece resmi
ideolojinin dümen suyundan ç�kmayan
sanatç�lar� ba�tac� ediyordu. Uzun
y�llar engellenen, defalarca
sansürlenen ve montajlanan film, 70’li
y�llardan itibaren yava� yava� kendini
uluslararas� arenada göstermeye
ba�lad�. 

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

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

S �  N E  M A  L A R

Anadolufeneri’nde bir lezzet mekân�:

60’LARDAN GÜNÜMÜZE
Zamanının Ötesinde Filmler

Ha zır la yan: Der sim ÖZEL
dersim92@hotmail.com
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4y�l ön ce kay bet ti �i miz su al t� bel ge sel ci si
Ha luk Ce can’�n çek ti �i bir çok film de ba� ro -
lü oy na yan, Tür ki ye’nin tek sa ��r ve dil siz

pro fes yo nel dal g� c� Yal ç�n Uras, 75 ya ��n da ya �a -
m� n� yi tir di.

Su al t�n da uzun sü re ne fe si ni tu ta rak ki mi za man
bir �ö val ye yi, ki mi za man ef sa ne vi Van Gö lü ca na -
va r� n� can lan d� ran Yal ç�n Uras, ses siz dün ya n�n ta -
n�k la r� n� ar t�r mak için su al t�n da kul la n� lan i�a ret di -
li ni ge li� tir mek için ça l�� ma lar ya p� yor du. Su al t� gö -
rün tü yö net me ni Ha luk Ce can'�n ül ke de niz le ri nin
de �e ri nin bi lin me si için çek ti �i bel ge sel ler de ba� rol
oy na yan Uras ken di ni, sa ��r-dil siz le re su al t� ku ral la -
r� n� ö� ret mek için ge li� tir di �i dal g�ç al fa be si ne ada -
m�� t�. 

■ SU AL TI NIN
CA MO KA'SI

Tür ki ye’nin ilk
sa ��r-dil siz dal g�ç
al fa be si ni ge li� tir -
me ye ça l� �an Uras,
ara� t�r ma la r� n� bi -
lim sel bir te me le
oturt mak için u� ra�
ve ri yor du. 1994’ten
2007’ye ka dar Ha -
luk Ce can ile Tür -
ki ye’nin he men her
k� y� s�n da bel ge sel -

ler çe ken, 3 bü yük ok ya nus ta da l�� lar ya pan Uras, 2
ay ön ce bir ara c�n çarp ma s� so nu cu ya ta �a ba ��m l�
ha le gel mi� ti. Sa ��r dil siz ol ma s� na ra� men Ce can’�n
en zor lu çe kim le ri ni ba �a r�y la ger çek le� ti ren Uras’�n
te da vi si ne evin de de vam edi li yor du. Uras, “Su yun
al t�n da ko nu �u la ma d� �� için i�a ret di li ni iyi kul lan -
mak ge re ki yor. En gel li ler bu di li iyi bil dik le ri için
dün ya n�n ilk su al t� al fa be si ni olu� tur ma ya ça l� �� yo -
rum” di yor du. Tür ki ye'nin su al t� can l� l� �� n� ko ru mak
için ça l� �an Ha luk Ce can'�n yar d�m c� s� ola rak, Van
Gö lü ca na va r� n�n tem si len can lan d� r� lan film de ma -
ke tin için de du ran Uras, met re ler ce de rin lik te k� l�ç

sal la yan bir �ö val ye, uza ya ç� kan bir as tro not ya da
pi ya no ça lan bir mü zis yen ola rak bel ge sel ler de rol
al m�� t�. Ma vi Su suz luk, Ak de niz Gez gi ni, Ses siz
Dün ya da Ge zin ti ler, Ma vi Gü zel lik, Mar ma ra Ta -
k�m Ada la r�, Se yir Gün lü �ü, Ma vi De rin li �in Di� le -
ri, Ten ten ve De niz ler Ha ki mi, Ses siz Dün ya da Ge -
zin ti ler, Ma vi nin Dost lu �u, Uza ya Ka ç��, Ma vi De -
rin li �in S�r la r�, Di no zor, Ol mak, Ol ma mak, Ma vi
Gü ney den Ye �il Ada ya, Mah �e rin At l� la r�, Caly -
pso'da Ka lan Ha t� ra lar, Ç�l g�n Mü zis yen ler gi bi bel -
ge sel le rin ar ka pla n�n da ki kah ra man olan Uras’a Ha -
luk Ce can, Ca mo ka la ka b� n� tak m�� t�. Ca mo ka, el de
et ti �i ba �a r� la r�n ar d�n dan ken di si ni al k�� la yan la r�
sa� ko lunu kal d� ra rak ve di li ye ter li ol du �u ka da r�y -
la “Za fer Bi zim Ola cak” di ye rek se lam lar d�. ''Be ni
de ni ze gö mün'' di yen Uras, 27 Tem muz'da Eren -
köy’de k� l� nan ce na ze na ma z� son ra s� Kar tal'da top -
ra �a ve ril di

■ S� YA SAL'IN EF SA NE HO CA SI PROF.
ÇA� LAR'DAN VE DA

90'lar da A�HM'de Tür ki ye'nin avu kat l� �� n� ya -
pan an cak da ha son ra pi� man ol du �u nu söy le yen
Ana ya sa hu kuk çu su Prof. Dr. Ba k�r Ça� lar, 31 Tem -
muz Pa zar gü nü
K�b r�s'ta ge çir di �i
mi de ka na ma s� so -
nu cu ya �a m� n� yi -
tir di. �s tan bul Üni -
ver si te si Si ya sal
Bil gi ler Fa kül te -
si’nin ef sa ne vi ho -
ca la r�n dan Prof.
Ba k�r Ça� lar, Sa int
Jo seph Li se si ve �s -
tan bul Hu kuk Fa -

kül te si'ni bi tir dik ten son ra Fran sa'da Sor bon ne'da iki
dok to ra yap t�. Bir dö nem Ana ya sa Mah ke me si'nin
hu kuk da n�� ma n� olan Prof. Ça� lar, 6 y�l Stras bo -
urg'da Av ru pa �n san Hak la r� Mah ke me si'nde
(A�HM) Tür ki ye Dev le ti aley hi ne aç� lan da va la r�n
avu kat l� �� n� yü rüt tü. “Bir Ana ya sa c� n�n Se yir Def te -
ri”, “�n san Hak la r� Av ru pa Söz le� me si Hu ku kun da
Tür ki ye” gi bi ki tap la r� olan Ça� lar, Ka d� köy'de ya �� -
yor du. Ça� lar'�n ce na ze si 28 Tem muz Per �em be gü -
nü Ka ra cah met Me zar l� ��'nda ki �a ki rin Ca mi i'nde
k� l� nan ikin di na ma z�n dan son ra Ka ra ca ah met Me -
zar l� ��'na def ne dil di.

■ SOS YA L�ST �K T� SAT ÇI KA FA O� LU
YA �A MI NI Y� T�R D�

Eko no mist
ve si ya set çi Ars -
lan Ba �er Ka fa -
o� lu (83), yaz l� -
�� n�n bu lun du �u
Ça nak ka le’de ra -
ha t  s �z  la  na  rak
kal d� r�l d� �� has ta -
ne de ha ya t� n�
kay bet ti. Yoz -
gat’ta 1928 y� l�n da dün ya ya ge len, Si ya sal Bil gi ler
Fa kül te si me zu nu olan Ars lan Ba �er Ka fa o� lu, Ma -
li ye Ba kan l� �� ve Dev let Plan la ma Te� ki la t�’nda
(DPT) yö ne ti ci ola rak gö rev yap t�. Tür ki ye Pet rol le -
ri Ano nim Or tak l� ��’nda (TPA O) Eko no mi Da n�� -
man l� �� ya pan Ka fa o� lu, 1983 y� l�n da Sos ya list Kül -
tür Der ne �i’ne ka t� la rak si ya se te ba� la d�. Tür ki ye �� -
çi Par ti si’nde bir sü re gö rev ya pan Ka fa o� lu, SHP
Par ti Mec li si üye li �in de de bu lu nur ken, De mok ra tik
Dev rim Der ne �i’nin ku ru cu la r� ara s�n da yer al d�.
Ya y�n lan m�� pek çok ki ta b� bu lu nan Ka fa o� lu, 28

Tem muz Per �em be gü nü Al tu ni za de’de ki �la hi yat
Fa kül te si Ca mi si’nde ikin di vak ti k� l� nan na ma z� n�n
ar d�n dan Nak ka� te pe Me zar l� ��’nda top ra �a ve ril di.

■ HIFZI ÖZCAN’A EN ÇOK
ÇO CUK LAR A� LA DI

Tür ki ye Spas tik Ço cuk lar Vak f� (TSÇV) ve
Özel Olim pi yat lar Tür ki ye Ku ru cu su Prof. Dr. H�f z�
Öz can 27 Tem muz 2011 ta ri hin de ve fat et ti. Tüm
ça l�� ma ha ya t� bo yun ca ço cuk la r�n nö ro lo jik so run -
la r� n�n te da vi si için ça l� �an Prof. Dr. H�f z� Öz can
1989 y� l�n da Tür ki ye Spas tik Ço cuk lar Vak f�’n� kur -
mu�, ve bu alan da Tür ki ye’de ge li� me sa� lan ma s�
için ça l�� ma la ra öna yak ol mu� tu. 

Prof. Dr. H�f z� Öz can için 29 Tem muz Cu ma
gü nü TSÇV Me tin
Sa ban c� Mer ke -
zi’nde ve da tö re ni
dü zen len di. Tö re -
ne; Va k�f Ku ru lu
Ba� ka n� Hüs nü Pa -
ça c� o� lu ve sa nat ç�
Erol Ev gin’in hü -
zün lü ko nu� ma la r�
dam ga vur du. Ya -
�a m� n� ço cuk la r�n
sa� l� �� na ada yan,
her an� n� bi lim sel
ça l�� ma lar la, e�i -
tim ci lik le ge çi ren Prof. Dr. H�f z� Öz can’�n ta bu tu sa -
lo na ge ti ril di �in de ise se ven le ri, ça l�� ma ar ka da� la r�,
ö� ren ci le ri, ya k�n la r� göz ya� la r� n� tu ta ma d�. 

■ EV G�N: ‘ANIT ADA MI KAY BET T�K!’
Vak f�n ku ru su üye le rin den sa nat ç� Erol Ev gin

ise a� la ya rak yap t� �� ko nu� ma s�n da, “Dost, abi, ho -
ca, ba ba m�z d�. Al�n ma ma y�, da r�l ma ma y�, neza ke ti,
za ra fe ti, te va zu yu, va kur ol ma y�, al çak gö nül lü lü �ü
ö� ren dim on dan. Hay ran l�k uyan d�r m�� t�. Bi li me, bu
da va ya öm rü nü ara m�� t�. ‘An�t adam’ der dim ben
ken di si ne” de di. Tö ren de Prof. Dr. H�f z� Öz can’�n
56 y�l l�k ha yat ar ka da �� Dr. Ne vin Öz can’�n da çok
üzün tü lü ol du �u göz len di.

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka -
n� Se la mi Öz türk, De niz
Te miz Der ne �i Tur me -

pa’y� zi ya ret et ti. 
Tür ki ye de niz le ri ni, su yol la -

r� n� ve k� y� la r� n� ko ru ma, bi linç -
len dir me ve e�i tim ça l�� ma la r�
ya pan Tur me pa’y� Nak ka� te -
pe’de ki Ge nel Mer kez le rin de zi -
ya ret eden Ba� kan Öz türk, Tur -
me pa yet ki li le riy le  or tak ça l�� -
ma lar yap ma ka ra r� al d�. Öz türk,
Ka d� köy Be le di ye si ve Tur me pa’n�n or tak nok ta la r� n�n çev re
ko ru ma ko nu su ol du �u nu söy le ye rek, iki ku ru lu �un de niz le ri -
nin ko run ma s� ko nu sun da bir lik te ha re ket ede rek, güç bir li �i
ya pa cak la r� n� be lirt ti.

Tur me pa’n�n Ge nel Mer ke zi’nde ki zi ya re ti ne Ka d� köy Be -
le di ye si  Çev re Ko ru ma Mü dü rü �u le Sü mer ve Özel Ka lem
Mü dü rü Kad ri ye Ka sa po� lu ile gi den Ba� kan Öz türk’ü, Tur -
me pa Ge nel  Mü dü rü Ak �it Öz ku ral, e�i tim pro je le rin den so -
rum lu Mi ne Gök nar ve Gür han Gü nal a��r la d�. Tur me pa’n�n
de niz te miz li �i ve k� y� la r�n ko run ma s� ko nu sun da yap t� �� ça l�� -

ma la r� an la tan Ge nel Mü dür
Öz ku ral, Ba� kan Öz türk’ten
der ne �in ça l�� ma la r� na des tek
ve ril me si ni is te di. Tur me pa’n�n
de niz te miz lik ça l�� ma la r�n dan
ç� kar t� lan at�k lar dan olu �an ser -
gi si nin Ka d� köy Be le di ye si
kül tür mer kez le rin de ser gi len -
me si, Ka d� köy lü ço cuk la ra bi -
linç len dir me e�i ti mi ve ril me si
ve Tur me pa’n�n çev re dos tu te -
miz lik ürün le ri nin be le di ye nin

ku ru lu� la r�n da kul la n�l ma s� ko nu sun da des tek is te di. Ba� kan
Öz türk, Tur me pa ve Ka d� köy Be le di ye si’nin çev re ko run ma s�
ko nu su na ay n� pen ce re den ba kan, ay n� he ye ca n� du yan iki kar -
de� ku ru lu� ol du �u nu be lir te rek, Ka d� köy Be le di ye si’nin Tur -
me pa’n�n ça l�� ma la r� n� her za man des tek le di �i ni, bun dan son ra
da des tek le me ye de vam ede cek le ri ni söy le di. Öz türk, Tur me -
pa’n�n ço cuk la ra yö ne lik ha z�r la d� �� de niz te miz li �i ve ko run -
ma s� ko nu sun da ki e�i tim le ri nin de Ka d� köy Be le di ye si’nin
des te �i ile Ka d� köy’de ki okul lar da ve be le di ye nin ço cuk la ra
hiz met ve ren bi rim le rin de de ger çek le� ti ri le ce �i ni kay det ti.
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or veç’te ki kat li am, in sa n�n bir çok hal le ri nin var l� �� -
n� bir kez da ha ha t�r lat t�. Bun lar dan bi ri olan ‘dep -
res yon’u ge çen haf ta yaz m�� t�m.  Kat li am� ya pan
An ders Brei vik’in tek rar ha t�r lat t� �� bir di �er du rum

da ‘ob ses yon’, ya ni ta k�n t�. 
Brei vik, mah ke me de ve Os lo´da ger çek le� tir di �i kat li -

am�n he men ön ce sin de yak la ��k bin ki �i ye e-ma il ile yol la -
d� �� ma ni fes to sun da “�s lam’�n is ti la s�n dan ko run mak is te -
di �i ni” söy le mi�. Üs te lik sal d� r� n�n bü tün de tay la r� n� da bu
mek tup ta yaz m�� ve ek le mi�: “kor kunç ama ge rek liy di”.
Bu olay in sa n�n ka n� n� don du ran, ta k�n t� n�n en uç ha li. Ama
ay n� olay Nor veç ve Av ru pa’da ki ba� ka ta k�n t� la r�n da aç�k -
ça or ta ya ç�k ma s� na ne den ol du. Nor veç’te ki Türk as�l l� si -
ya set çi Gü lay Ku tal ola y�n ar d�n dan, ken di si ve Os lo’da ki
di �er Türk ler ad� na “sal d� r� n�n ar d�n dan bir Müs lü man ç� -
ka cak di ye ödü müz kop tu” de di. Özel lik le New York’ta ki
ikiz ku le ler sal d� r� s�n dan bu ya na, Ba t� dün ya s� n�n Müs lü -
man lar’a kar �� olan ta k�n t� l� dav ra n�� la r� da ha ye ni ye ni ya -
t�� ma ya ba� la m�� ken; Nor veç li ler’in bi le, sal d�r ga n�n iç le -
rin den bi ri ç�k ma s� na ne re dey se se vin me le ri i�in bo yut la r� -
n� göz ler önü ne se ri yor. Çün kü da ha sal d� r� n�n ger çek le� -
me si nin üze rin den iki sa at bi le geç me den, Nor veç gi bi kül -
tür se vi ye si yük sek bir ül ke de, so kak lar da Müs lü man lar’a
sa ta� ma la r�n ba� la ma s� ola s� bir kao sun ha ber ci siy di. 

Ay n� �e kil de bir ba� ka s� ç� k�p Ka to lik ler’e, Ya hu di ler’e
ve ya Bu dist ler’e ölüm di ye mez miy di? Dün ya dön dü �ün -
den be ri ben zer le ri de fa lar ca ya �an ma d� m�? Bi zim ül ke -
miz de de ba� ka inanç la ra kar �� ben zer �e kil de ta k�n t� l� fi -
kir ler yok mu? Ül ke le ri ve po li ti ka y� bir ke na ra b� ra ka l�m;
ta k�n t� s�z in san var m� d�r aca ba? Et ra f� ma bak t� ��m da, as -
la ‘de li’ di ye ni te len dir me ye ce �im ar ka da� la r� m�n bir çok
ta k�n t� l� hal le ri ak l� ma ge li yor. Bi ri nin y� ka mak tan el le ri eg -
za ma ol du, bir di �e ri nin ‘32’ ta k�n t� s� var. O da ne de mek
di ye so ra cak olur sa n�z, ‘32’ ra ka m� n� her yer de göz le ri
ay�rt edi yor ve ha ya t�n da ki her �e yin ona ‘32’yi i�a ret et ti -
�i ne ina n� yor.

Ba sit ta k�n t�y la, ‘ob se sif kom pul sif’ ara s�n da ki in ce
çiz gi de du ran sa nal kah ra man la r� ele ala l�m. “As Go od As
It Gets” (Ben den Bu Ka dar) fil min de Jack Nic kol son’un
can lan d�r d� ��, so kak ka ro la r�n da ki çiz gi le re bas ma dan yü -
rü yen, res to ra na ken di plas tik ça tal b� ça �� n� gö tü ren ka -
rak ter bü tün dün ya da cid di bir gi �e yap t�. �çi miz de ote le
gi der ken ken di çar �af ve yas t�k k� l� f�y la gi den de yok de �il -
dir ha ni! Ali Poy ra zo� lu, Fran sa’dan it hal ede rek ‘Tak Tak
Ta k�n t�’ is miy le uyar la d� �� Lau rent Baf fi e’nin ti yat ro oyu nu -
nu an la t�r ken “… ta k�n t� lar, al�� kan l� �a dön mü� çat lak l�k la -
r� m�z, ya �a m� m� z� i� gal eden, ele ge çi ren al�� kan l�k la r� m�z
ve tut tu ruk la r� m�z üs tü ne bir gül dü rü…” de mi�. �n sa n�n as -
l�n da bak t� �� her �ey de ken di ni ara d� �� n� var sa yar sak; oyu -
nun uzun sü re ka pa l� gi �e oy na ma s�n dan bir ma na ç� kar -
ta bi lir mi yiz? 

Ha ya t�n kü çük me se le le rin de, he pi mi zin saç ma ol du -
�u nu bi le bi le vaz ge çe me di �i miz ta k�n t� la r� m�z var. Si met -
ri, te miz lik, ev den ç�k t�k tan son ra ka p� y� tek rar tek rar aç�p
oca �� kon trol et me, ka p� e�i �in den sa� ayak la gir me, mer -
di ven al t�n dan geç me me… Bir de ‘ta k�n t� l� sev gi’ var d�r ki,
a� k�n bu ha li ay r� bir ya z� ko nu su dur! En ge nel ta k�n t� ne dir
di ye dü �ün dü �üm de, ku la �� n� çe kip “muck” se si re fa ka -
t�n da üç kez tah ta ya vur mak bi rin ci li �i al�r gi bi me ge li yor.
�kin ci li �e es ki e� ya la r�y la duy gu sal ba� ku rup ata ma ma lâ -
y�k gö rü le bi lir, ki ben de bu gru ba da hi lim. ‘13’ün u�ur suz -
lu �u na inan ma y� da ya ba na at ma y�n. O ka dar yay g�n ki, bu
yüz den uçak lar da ki kol tuk s� ra la r�n dan ‘13’ nu ma ra kal d� -
r�l m��. Türk top lu mu nu dü �ün dü �üm de ta k�n t� n�n iki ucu nu
da gö rü yo rum. Ta k�n t� n�n ikin ci ucu da ‘ta ka ma ma y� ta k�n -
t� ha li ne ge ti ren ler’. AIDS’in mer cek al t� na ya t� r�l d� �� ve
has ta l�k tan kor ku lan bir dö nem de ger çek le� ti ri len so kak
rö por taj la r�n dan bi rin de “bir lik te ola ca �� n�z ka d� n�n bu has -
ta l� �� ta �� d� �� n� ö� ren se niz ne ya par d� n�z?” gi bi bir so ru yö -
ne ti len adam la r�n ya r� s� “Biz Türk’üz bi ze bir �ey ol maz”(!)
(?) tü re vi bir ce vap ver mi� ti. Ama bu ör ne �in ak si ne, ku�
gri bi nin ad� n� du yun ca so ka �a mas key le ç�k ma ya ba� la -
yan la r�n da ol du �u nu he pi miz bi li yo ruz. Bir de biz Türk ler’e
özel, mi sa fi ri ve ço cuk la r� pat la ta na ka dar ye dir me ta k�n t� -
s� var d�r. “Al lah a� k� na ye, bak ölü mü gör bir ka ��k da ha…”
ve ben ze ri �s rar la r�n hiç bi ri mi ze çok da ya ban c� gel me ye -
ce �i ni sa n� yo rum.  Bu na bir zi hin tem bel li �i ve ya zi hin yo -
rul ma s� m� de me li bi le mi yo rum. Bel ki de en do� ru su zi hin
bo zuk lu �u dur. Her ha lü kâr da hiç bir ide fik sin esi ri ol ma -
mak lâ z�m. Ta k�n t� n�n, ak�l ve ras yo na liz min dü� ma n� ol du -
�u nu unut ma ma l�….

As l ı  AY HAN

N

Takıntı…! Kadıköy’ün acı kayıpları

21 Ocak 2011 tarihinden itibaren her
hafta sizlerle Engelsiz Bulu�ma
Noktas�n’da biraraya gelmekteyiz. 
Bu kö�eyi haz�rlarken temel amac�m�z
engellilerin yasal ve sosyal haklar�yla ilgi
mevzuat ve kanunlar� sizlerle
payla�arak, engellilerin bu haklardan
yararlanabilmeleri için hangi kurumlara
ba�vurmalar� gerekti�i ve bu kurumlara
nas�l ula�abilecekleri yönünde bilgi
aktarmakt�r.

27 hafta boyunca Engellilerin E�itim
Haklar�, Vergisel Haklar�, Sosyal
Güvenlik Haklar�, Emeklilik Haklar�,
Ula��m Haklar�, Sa�l�k Haklar� gibi temel
konularda bilgilendirme yapt�k.
Sizlerden gelen yo�un istek
do�rultusunda önümüzdeki birkaç hafta
boyunca Kad�köy Belediyesi’nin;
engellilerin sosyal hayata kat�l�m�n�
sa�lamak amac�yla çe�itli hizmetler
veren iki birimi olan Engelli Dan��ma ve
Dayan��ma Merkezi ile Engelsiz i� ve
�stihdam Merkezleri hakk�nda bilgi
verece�iz. 

Engelli Dan��ma ve Dayan��ma
Merkezi
Kad�köy Belediyesi engelliler alan�nda
yap�lanmaya ba�lad��� 2001 y�l�ndan bu
yana ��itme, görme, bedensel ve zihinsel
engellilere E�itim, �stihdam, Toplumsal
Kat�l�m, Sa�l�k Hizmetleri, Sosyal
Dan��manl�k ve Dayan��ma alanlar�nda
hizmet vermektedir.

Engelli Dan��ma ve Dayan��ma
Merkezi Kad�köy ilçesinde, engellilerin
ekonomik kültürel ve sosyal hayata
kat�l�m�n� ve istihdam�n� sa�lamak üzere

ücretsiz olarak
bilgilendirme,
bilinçlendirme,
yönlendirme,
dan��manl�k, sosyal
destek ve meslek

edindirme hizmetleri
vermektir.
Engelsiz-�� ve �stihdam Merkezi,
toplumda en çok ayr�mc�l��a u�rayan
kesimlerden biri olan engellilerin i�
ya�am�na kazand�r�lmas�na yönelik
çal��malar sürdürür. Merkez,
çal��malar�na 2005 y�l�nda bir
Avrupa Birli�i projesi olarak
ba�lam�� ve 2006 y�l�nda
Kad�köy Belediyesi taraf�ndan
merkeze dönü�türülmü�tür.
DEVAM EDECEK…

Detaylı bilgi almak ve merkezimize
kayıt yaptırmak için lütfen bize ula�ın.
Engelsiz �� ve �stihdam Merkezi
Adres: E�itim Mah. Kasap �smail Sok.
Sadıko�lu Plaza 5 No: 49
Kadıköy- �stanbul /Türkiye

Web: engelsizis.kadikoy.bel.tr
Tel.: 0216 338 24 14
Fax: 0216 338 88 84

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

Kadıköy, Temmuz ayında de�erli insanları kaybetti. Kadıköy'de ya�amı�
ya da Kadıköy'le gönül ba�ı olan, Türkiye’nin tek sa�ır ve dilsiz

profesyonel dalgıcı Uras, Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ça�lar, sosyalist
iktisatçı Kafao�lu ve Prof. Dr. Hıfzı Özcan, aramızdan ayrıldılar. 

RAMAZAN’DA
OPTİMUM’DA ÖZEL
ETKİNLİKLER VAR
�STANBUL Optimum Outlet

her sene oldu�u gibi bu
ramazan ay�nda da ziyaretçileri
için özel etkinlikler düzenliyor.

Ramazan ay�nda Optimum
Outlet’te, yüzde 70’e varan
indirimli al��veri�in yan� s�ra

food courtta bulunan 25 cafe
ve restoran�n cazip fiyatl�,
lezzetli iftar mönüleri ve

e�lenceli aktiviteleri ile keyifli
zamanlar sizleri bekliyor. 

13 A�ustos ak�am� ise �stanbul
Optimum Outlet’te bir konser

var. Ünlü sanatç� Haz�m
Körmükçü önderli�indeki

“Frekans” müzik grubu biraz
sufi, biraz reggae ve A��k

Veysel’e kadar uzanan ritmleri
ile keyifli bir konser verecek. �lk
canl� performans�n� Optimum

Outlet’te gerçekle�tirecek olan
Haz�m Körmükçü

yönetimindeki Frekans Grubu,
toplam 19 enstrüman e�li�inde

farkl� sesleri ve yorumuyla
dinleyicilerine müzik keyfi

ya�atacak. 
�stanbul Optimum Outlet’teki
di�er ramazan etkinlikleri ise;

her cuma canl� fas�l, her
cumartesi Kanto Gösterisi ve
Karikatür (Workshop) Atölye
Çal��mas�, her cumartesi ve
pazar günü Ebru (Workshop)
Atölye Çal��mas� ve her pazar
günü Sema Gösterisi �eklinde

devam edecek.

BELEDİYE’den deniz
temizliğine DESTEK…
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Tür ki ye’nin ge le cek ne sil ler de sa� l�k l� ge -
li� me si için yü rü tü len ve Ro tary Te� ki la -
t� 2420. Böl ge ta ra f�n dan des tek le nen

“Mi ni Mi ni Bir ler Sa� l�k l� Ne sil ler Pro je si”nin
dö nem ra po ru aç�k lan d�. 

Pro je, Ro tary 2420. Böl ge �s tan bul Su adi ye
Ro tary Ku lü bü Top lum Hiz met le ri Ko mi te si
Ba� ka n� Ay d�n Al tu nor du ön der li �in de; Ku lüp
üye le ri Mu rat Tan do �an, Atil la �en gör, Meh -
met Özars lan, Oben Bay kal, Özer Ka ra bay,
Ser kan �en, Ay taç Çam l� te pe ve Su adi ye Ro ta -
ract Ku lü bü Ba� ka n� Mel tem Sön mez ile üye le -
ri Sel ma Bü yük da�, As l� han Fer ve �n ci Ba -
tun’un ka t� l� m�y la ger çek le� ti ril di. 2010-2011
Dö ne mi Ra po ru'na gö re, pro je kap sa m�n da top -
lam 115 ö� ren ci nin üc ret siz sa� l�k ta ra ma la r�
yap t� r�l d�. Kar tal ve Mal te pe semt le rin de ki 6
ay r� il kö� re tim oku lun dan has ta l�k te� hi si ko -
nu lan ve ai le si nin eko no mik du ru mu iyi ol ma -
yan ö� ren ci le rin ile ri tet kik ve te da vi le ri için
des tek olun du, yön len di ril mi� ilaç te da vi le ri
üst le nil di. Ya p� lan ta ra ma lar da 13 za y�f, 21 ki -
lo lu, 4 obez, 11 k� sa, 33 ane mi, 6 �e ker prob le -
mi, 7 KBB prob le mi, 7 kalp-kar di olo ji prob le -

mi, 1 ze kâ ge ri li �i, 3 ge li �im ge ri li �i, 1 nö ro lo -
jik ra hat s�z l� �� ve muh te lif as t�m, bron �it, za tür -
re e, id rar yo lu en fek si yo nu, di� bo zuk lu �u ve
gör me bo zuk lu �u olan ço cuk tes pit edil di. Kan
ve id rar tah lil so nuç la r�, ö� ren ci le rin ve li le ri ne

ve okul la r� na tes lim edil -
di. Ku lüp üye si dok tor -
lar, ken di bran� la r�n da ki
tet kik ve te da vi le ri biz -
zat üst len di ler. �le ri tet -
kik-te da vi ge rek ti ren di -
�er ço cuk lar ise en uy -
gun dev let has ta ne le ri ne
yön len di ril di. Sa� l�k gü -
ven ce le ri ol ma yan ai le -
le rin ilaç la r� da Su adi ye
Ro tary Ku lü bü ta ra f�n -
dan kar �� lan d�. 
■ KO RU YU CU  SA� -

LIK ÖN LEM LE R�
Su adi ye Ro tary Ku -

lü bü’nden Ay d�n Al tu nor du, �s tan bul’da ki il -
kö� re tim okul la r�n da bi rin ci s� n�f ö� ren ci le ri -
nin sa� l�k so run la r� n�n za ma n�n da tes pit edil -
me si ve ar d�n dan te da vi ye ba� lan ma s� n�n çok

ye rin de bir uy gu la ma ol du �u nu söy le di. Al tu -
nor du, “Ko ru yu cu sa� l�k ön lem le ri nin al�n ma s�
ve sa� l�k l� ne sil le rin olu� ma s� için özel lik le
sos yal gü ven ce si ol ma yan ai le le rin ço cuk la r�n -
dan ba� la ya rak, sa� l�k so ru nu ya �a ma ola s� l� -
��n da ki ö� ren ci le rin bu im kân lar dan üc ret siz
ya rar lan ma la r� n�n sa� lan ma s� ama c� n� ta �� yan
ve ön ce lik le Mar ma ra böl ge sin de ba� la yan bu
pro je nin, tüm ül ke de uy gu la na bi lir ha le ge ti ril -
me si Ro tary 2420 Böl ge si’nin he de fi dir” de di.
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E�ER eri� kin siv ri si nek mü ca de le si ya p� la -
cak sa, bu gün kü uy gu la ma la r�n tam ak si ne
yo �un ola rak k�� ay la r�n da, siv ri si nek le rin
sak lan d� �� ka nal lar da v.s. yer ler de ya p�l ma l� -
d�r. Siv ri si nek le rin üre ye bil me le ri için mut lak
su ret te dur gun su cul or tam lar ge rek mek te dir.
Kent ler de siv ri si nek üre me alan la r� n�n ço �un -
luk la fo sep tik ku yu lar, bi na al t� bod rum su la -
r�, ro gar lar, in �a at su la r�, �s lah edil me mi� de -
re ler, su bi rik ti ri len üs tü aç�k kap lar, süs ha -
vuz la r�, ya� mur su yu bi ri kin ti le ri gi bi alan lar
ol du �u bi lin mek te dir. 

Ya p� lan is ta tis tik le re gö re siv ri si nek üre me
kay nak la r� n�n yüz de 70’i in san lar ta ra f�n dan
olu� tu rul mak ta d�r. Bu ne den le ba� ta dev le tin
tüm e�i tim ku rum la r� ol -
mak üze re il gi li ku rum ve
ku ru lu� lar ca, ye di den
yet mi �e her kes;
• Siv ri si nek le rin kent ler -
de na s�l üre dik le ri, 
• Ge li �i gü zel ya p� lan ilaç -
la ma la r�n et ki li ve ka l� c�
çö züm sa� la ya ma d� ��,
tam ter si ne ba� ka so run -
lar do �ur du �u, 
• Üre me alan la r� n�n ön -
ce lik le fi zi ki ola rak olu� -
tu rul ma ma s� na özen gös te ril me si ge rek ti �i,
• Siv ri si nek lar va la r� na kar �� ya p� lan ilaç la -
ma la r�n i�in te me li ni olu� tur du �u, 
• Ba� ta fo sep tik ku yu lar, bo zuk ka na li zas -
yon sis tem le ri ol mak üze re siv ri si nek üre me
alan la r� n�n fen ni �s lah ça l�� ma la r� n�n ya p� la rak
bu ra la r�n ka l� c� bir �e kil de üre me kay na �� ol -
mak tan ç� ka r�l ma s� ge rek ti �i gi bi hu sus lar da
bi linç len di ril me li dir. S�k s�k gör sel ve ya z� l�
med ya ara c� l� �� ile bu ko nu da e�i ti ci-ö� re ti ci
prog ram lar ya p�l ma l� d�r. 

Çün kü hiç bir “Vek tör Kon trol Prog ra m�”
uy gu la y� c� la ra ye ter li bil gi ve ril me den ve halk
des te �i sa� lan ma dan ba �a r� ya ula �a maz. Bir
y�l da Av ru pa Ül ke le ri nin ta ma m�n dan da ha
faz la bö cek ila c� tü ke ti yor  ve o ül ke le re gö re
da ha çok so run ya �� yor sak, tek ba �� na ilaç -
la ma n�n çö züm ol ma d� �� n� bil me mi zin za ma -
n� gel di de ge çi yor. 

Ho� ça ka l�n…
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Bey koz Lo jis tik Mes lek Yük se ko ku lu Halk la
�li� ki ler ve Ta n� t�m Bö lüm Ba� ka n� Prof. Dr.
Nük het Güz ta ra f�n dan yö ne ti len “Genç le rin

Or gan Ba �� �� na Ba k� ��” ad l� ara� t�r ma çar p� c� so nuç -
lar içe ri yor. Bey koz Lo jis tik Mes lek Yük se ko ku lu
ö� ren ci le ri nin, �s tan bul’da 18-25 ya� ara s� 1745 ki �i
üze rin de yap t� �� an ket ça l�� ma s�, genç le rin, or gan
ba �� �� ko nu suy la il gi li yak la ��m la r� n� or ta ya ko yu -
yor.

Ara� t�r ma ya gö re genç le rin bü yük ço �un lu �u
or gan ba �� �� n�, in san l�k için ge rek li bir dav ra n�� ola -
rak gör dü �ü hal de, or gan ba �� ��n da bu lu nan genç le -
rin ora n� yüz de 10'u bi le bul mu yor. Ve ri ler, ül ke -
miz de or gan nak li ne ih ti yaç du yan la r�n sa y� s� n�n,
her ge çen y�l kat la na rak art t� �� n� gös te ri yor. Var olan
has ta sa y� s� n� ve ar t�� oran la r� n� dik ka te alan uz man -
lar, ör ne �in bu gün 60 bi ne ya k�n olan böb rek yet -
mez li �i çe ken has ta sa y� s� n�n 2016 y� l�n da 100 bi ni
bu la ca �� n� be lir ti yor lar. An cak bu ar t� �a kar ��n, ba -
��� la nan or gan sa y� s� n�n son de re ce ye ter siz ol du �u
gö rü lü yor. Tür ki ye'de be yin ölü mü ger çek le� mi� ki -
�i ler den ya p� lan or gan ba �� �� (t�p ta bu na “ka dav ra -
dan ba ��� de ni yor”) y�l l�k ola rak 300-400 ci va r�n da.
Ac� ba dem Sa� l�k In ter na ti onal Hos pi tal Or gan Nak -
li Mer ke zi Ba� ka n� Prof. Dr. Ali han Gür kan, bu ora -
n�n be� bin le re var ma s� ge rek ti �i ni ifa de edi yor.
Böb rek yet mez li �i olan has ta la r�n çok az bir k�s m�

can l� dan na kil yo luy la te da vi ola bi li yor ken, kalp ve
ka ra ci �er yet mez lik le rin de ka dav ra dan na kil den
ba� ka ça re bu lun mu yor. Söz ko nu su so ru nun üs te -
sin den gel me nin tek yo lu, or gan ba �� ��. Bey koz Lo -
jis tik Mes lek Yük se ko ku lu ö� ren ci le ri nin, üni ver si -
te de oku yan genç ler ara s�n da yap t� �� an ket ça l�� ma -
s�, ge nel ola rak genç le rin, or gan ba �� �� n� in san l�k
için ge rek li bir dav ra n�� ola rak gör dü �ü nü an cak bu
ko nu da ha re ke te ge çen le rin ve geç me yi dü �ü ne cek
olan la r�n ora n� n�n dü �ük ol du �u nu gös te ri yor. Or gan
ba �� �� kar t� olan la r�n ora n� yüz de 10'u bi le bul maz -
ken, “Or gan ba �� ��n da bu lun ma y� dü �ü nü yor mu su -
nuz?”so ru su na olum lu ya n�t ve ren le rin ora n� yal n�z -

ca yüz de 55. Yüz de 45'lik ke sim or gan la r� n� ba ��� la -
ma y� dü �ün me di �i ni di le ge tir mi�. An ke te gö re,
genç le ri or gan ba �� �� ko nu sun da al� ko yan üç önem -
li et ken var. Bu et ken le rin ba ��n da ki �i le rin ken di
sa� l�k la r� ile il gi li en di �e le ri ge li yor. Genç ler, acil
du rum lar da has ta ne ye git tik le rin de, üzer le rin de or -
gan ba �� �� kar t� bu lun du �u tak dir de dok tor la r�n ken -
di le ri ni kur tar mak için ye te rin ce u� ra� ma ya ca �� na
ina n� yor. Me di ca na Has ta ne si uz man la r�n dan Prof.
Dr. Mu zaf fer Sa r� yar, Aka de mi Bey koz Der gi si'nde
ya y�n la nan rö por ta j�n da bu en di �e nin yan l�� ol du �u -
nu, bu gü ne ka dar bu an lam da po li se in ti kal et mi� bir
va ka ol ma d� �� n� ifa de edi yor. Ölü den (ka dav ra dan)

na kil di ye ta n�m la nan du rum, yal n�z ca has ta ne le rin
yo �un ba k�m la r�n da ger çek le �en be yin ölüm le ri so -
nu cun da müm kün. Be yin ölü mü ger çek le �en ki �i nin
üs tün den or gan ba �� �� kar t� ç�k sa bi le, ya k�n la r� n�n
r� za s� ol ma dan or gan la r� n�n al�n ma s� söz ko nu su de -
�il.

Or gan ba �� �� na en gel ol du �u dü �ü nü len ikin ci
et ken or gan maf ya s� ola rak gö rü lür ken (yüz de 33),
di ni inanç lar dan kay nak la nan en di �e ler (yüz de 24)
üçün cü s� ra da ge li yor. Özel lik le ku lak tan ku la �a (ya
da in ter net te) �e hir ef sa ne si ola rak ya y� lan or gan
maf ya s� na ili� kin as�l s�z ha ber ler ve ce na ze de be den
bü tün lü �ü nün bo zul ma s� na ya da ahi re te ek sik git me
dü �ün ce si ne ili� kin en di �e ler, genç le rin or gan ba �� ��
ko nu sun da çe kim ser dav ran ma s� na ne den olu yor.
Genç ler, or gan ba �� �� ko nu sun da bi linç dü ze yi nin
yük sek ol ma d� �� n�n da far k�n da. An ke te ka t� lan la r�n
yüz de 92'si “Or gan ba �� �� ko nu sun da hal k�n ye ter li
de re ce de bi linç li ol du �u na ina n� yor mu su nuz?” so -
ru su na “ha y�r” ya n� t� ver mi� ki bu oran, an ke te ka t� -
lan la r�n bü yük ço �un lu �u nun or gan ba �� �� ko nu su na
ne den s� cak bak ma d� �� n� aç�k la yan bir ba� ka et ken.

An ket ça l�� ma s�n da son ola rak, genç le rin, med -
ya n�n ko nu ya yak la �� m� ile il gi li so ru ya ver dik le ri
ce vap ise dü �ün dü rü cü. Genç le rin yüz de 90’�, med -
ya n�n or gan ba �� �� ko nu su na ye te rin ce yer ver me di -
�i ni dü �ü nü yor.

Bir mucizeye tan�kl�k etmek, en k�sa
tan�m bu olsa gerek. Nas�l m�? Bilinciniz

tamamen yerinde, omuzlar�n�zdan a�a��ya
örtüler alt�ndas�n�z, önünüzde bir perde,
bedeninizin alt yar�s� uyu�mu�, ameliyat
s�ras�nda ac� veya a�r� d���nda her �eyin
fark�ndas�n�z. Ameliyathanedeki herkes

yan�n�zda ve size destek oluyor, size her
detay hakk�nda bilgi veriliyor, hatta ko�ullar
uygunsa baba da do�uma al�nabiliyor. Bu

vaziyette bebe�inizin do�umunu hissetmek
ve bir taraftan ameliyat�n�z devam ederken
onun kokusunu an�nda duymak i�in mucize
boyutu. Daha sonra doktorunuz ameliyat�

sürdürürken bir yandan sohbet
edebiliyorsunuz. 

Epidural anestezi gerçekten de do�ru
olarak uyguland���nda sezaryen ile

do�umda da oldukça uygun bir yöntemdir.
Uygulan�� �ekli aç�s�ndan normal

do�umdakinden hiçbir fark� yoktur. Fark
yaln�zca verilen ilac�n dozundad�r. Ameliyat
a�r�s�n�n duyulmamas� için normal a�r�s�z

do�umda kullan�landan daha fazla ilaç
vermek gerekir. Verilen ilaç da tamamen

ayni yani sadece lokal anesteziktir. Epidural
anestezi uyguland�ktan sonra sinirlerin ilaç
taraf�ndan bloke edilip iyice uyu�mas� için

bir süre beklemek gerekir. Bu süre 15
dakika kadard�r. Bu süre sonunda ameliyat
hemen ba�lamaz, önce size küçük bir uyar�

verilip a�r� duyup duymad���n�z sorulur,
anestezinin tamamen yerle�ti�inden emin

olduktan sonra ameliyata ba�lan�r.
Ameliyat�n ba�lamas� ile bebe�in rahim
d���na al�nmas� aras�nda geçen süre 5

dakika civar�ndad�r. Bu süre operasyonun
en heyecanl� bölümüdür, bebe�in do�umu

ile birlikte heyecan mutlulu�a dönü�ür,
ameliyat salonunda bulunan Çocuk Sa�l���

ve Hastal�klar� Uzman Doktoru ilk
kontrollerini yapt�ktan sonra anne bebe�ini

ilk kez öpüp, koklama olana��n� bulur.
Bundan sonra yakla��k yar�m saatlik bir

bekleme süreci yani ameliyat�n
tamamlanma süreci vard�r. Ameliyat

tamamlan�p, son cilt diki�leri konduktan
sonra son kontroller yap�l�p anne bebe�ine

bilinci tamamen yerinde olarak
kavu�acakt�r. Ameliyat sonras� normalde
a�r�l� geçen ilk 48 saatlik süre içerisinde

epidural uygulama s�ras�nda yerle�tirilmi�
olan kateterden (ince bir tüp) bir a�r�

pompas� yard�m� ile epidural yolla sürekli
dü�ük dozda ilaç verilerek bu dönemin

tamamen a�r�s�z geçmesi sa�lan�r. �ayet
ilaç dozu az gelip de a�r� yeniden ba�larsa
anne cihaz�n butonuna basarak önceden

belirlenmi� olan ek dozu kendisine
uygulayabilir. Buna hasta kontrollü analjezi

diyoruz. Özetle epidural anestezi ile
sezaryen sonras� anne uyumuyor,

bebe�inin do�du�unu görebiliyor,
do�ar-do�maz bebek anne yan�na

verilebiliyor, hatta ko�ullar uygunsa
baba da do�uma al�nabiliyor. Bu tür

durum ve duygular da müsait
oldu�u için daha tercih edilebilir bir

yöntem olarak sunulabiliyor.
Böylece aileye yeni bir bireyin

kat�lmas�yla, yeni bir dönem keyifle
ba�lam�� oluyor.

“Epiduralli sezaryen” ile bebe�ine
kavu�an gazeteci-yazar Elif �afak
duygular�n� �u �ekilde ifade ediyor:

“…düpedüz �ahitlik ediyorsunuz bir
mucizeye. �nsan denilen mucizenin dehre
geli�ine. Nas�l m�? Üzerinizde bir perde,

bedeninizin yar�s� uyu�mu�, kalan yar�s� ise
alarm halinde. Bilinciniz yerinde, ameliyat

esnas�nda yap�lan her �eyi
duyumsuyorsunuz, a�r� veya ac� hariç.

Gözlerinizi çevirdi�iniz noktada lambalar ve
doktorlar�n yüzleri. ��te öyle bir anda

gördü�ünüz insanlar�n güler yüzlü olmas�,
size uzun uzun, ince ince özenle her �eyi
anlatmalar�, bilgi vermeleri o kadar önemli

ki. Bu vaziyette bebe�in do�umuna �ahitlik
ediyor, ameliyat�n hem nesnesi hem de ayn�

zamanda bir aktörü oluveriyorsunuz. Doktor
ameliyat� sürdürürken bir yandan sohbet

ediyoruz. Tuhaf bir duygu bu. Kesilip
biçilirken felsefeden, edebiyattan, sanattan,
tarihten konu�mak... E�siz bir tecrübeymi�

bir kad�n�n do�um an�na tan�kl�k
edebilmesi. Sessiz bir kamera kesilip her
�eyi dakika dakika izleyebilmesi. Derken,
adeta kendili�inden, bir ba�ka boyuttan

gelircesine bir a�lama sesi. Perdenin öteki
yan�ndan uzat�veriyorlar bebe�i. Ve size

dü�en tek bir �ey var öyle bir anda,
yapabilece�iniz tek bir �ey: Kat�la kat�la,

�ükrede �ükrede a�lamak.” 
■ EP�DURAL ANESTEZ�-ANALJEZ�

K�MLERE UYGULANAB�L�R:
Genelde genç ve sa�l�kl� anne adaylar�

içi epidural uygulamalar için k�s�tlay�c� bir
neden yoktur, yani hemen her anneye

epidural anestezi-analjezi uygulanabilir.
Ancak nadir de olsa uygulamay� zorla�t�ran

veya olanaks�z k�lan baz� nedenler
bulunabilir. Bel omurlar�nda uygulamay�

engelleyecek sorunlar, uygulama yap�lacak
bölgede enfeksiyon varl���, kanama

p�ht�la�ma bozukluklar� bunlara örnektir.
Yap�lan kontrollerde uygulama için herhangi
bir engel olmad���na karar verildikten sonra
son karar anne aday�na aittir. Anne epidural

konusunda bilgili, bilinçli, istekli ve
psikolojik olarak haz�r durumda olmal�d�r.

Anestezi uzman doktoru annenin her
türlü sorusunu cevaplayarak onu en

iyi �ekilde ayd�nlatmal�d�r. Ancak
�srarc� ikna çabalar� olumlu sonuç

vermez, anne hiçbir �ekilde epidural
uygulamay� kabul etmeyebilir. Bu

durumda genel anestezi daha iyi bir
seçenek olacakt�r. Bazen anne epidural ile
ba�layan operasyonun bir a�amas�nda a�r�

duymasa da rahats�z olabilir, etraf�nda
olanlar� görmek istemeyebilir, nadiren de
anestezi tam tutmayabilir, bu durumda
zaten daha öncesinde genel anestezi

ko�ullar� haz�r oldu�undan ameliyat�n genel
anestezi tamamlanmas� mümkündür. Ancak

bu nadir görülen bir durumdur.
● Olası komplikasyonlar

Bel omurlar�, omurilik bölgesi denilince
do�al olarak akla “Sinirler harap olur mu,
felç olur muyum?” gibi sorular gelebilir.

Uygun ko�ullarda, konusunda uzman olan
hekimler taraf�ndan uyguland���nda bu

endi�elere yer yoktur.
Yap�lacak bölgesel uyu�turma

uygulamalar� esnas�nda ve sonras�nda
ortaya ç�kabilecek düzeltilmesi
mümkün olan sorunlar �unlard�r:  
● Tansiyon ve nabız dü�mesi:
Gebelik nedeni ile bebe�in ana

toplar damara bask�s�n�n da
katk�s�yla en s�k görülen yan
etki ani tansiyon dü�mesidir.
Ba� dönmesi, göz kararmas�,

kendini fena hissetme gibi
belirtilerle fark edilir. Önceden
damar yolundan yeterli s�v� (-

serum) verilmesi veya baz� damar
daralt�c� ilaçlarla kolayca önlenebilir.
Ameliyat s�ras�nda veya sonras�nda

nab�z ve tansiyonda dü�me olabilir. Her
an yan�n�zda olan anestezi uzman�
doktorunuz gerekti�inde müdahale

edecektir. bu nedenle a��r� stres d���nda
pek görülmez.

● Ba� a�rısı: Spinal anestezi uygulamalar�
sonras� ortaya ç�kabilir. Epidural anestezinin
yan etkisi de�ildir, genellikle i�lem s�ras�nda

hareket edildi�inde veya çok deneyimli
olmayan ellerde uyguland���nda dura

zar�n�n kaza ile delinmesi sonucu nadiren
görülebilir. Dura zar�n�n delinmesine ba�l�

dura d���na s�v� kaçmas�yla olu�tu�u
dü�ünülür. Hareket edince, aya�a kalk�nca

ço�alan bazen oldukça �iddetli olabilen
karakteri vard�r. Bulant� da e�lik edebilir. Bu

sorun, çok s�v� ve kafein içeren içecekler
al�narak, bat�n içi bas�nc� art�r�c�

uygulamalarla, olabildi�ince yatak istirahat�
ile ve gerekirse çe�itli ilaçlarla yok edilir. 
● Bel A�rısı: Baz� do�umlardan sonra

epidural yap�lsa da yap�lmasa da bel a�r�s�
görülür. Hamileli�e ba�l� vücudun a��rl�k
merkezinin zamanla öne kaymas�yla bel
kaslar�n�n bunu kar��lamas�n�n, do�um

sonras� aniden de�i�mesine ba�layanlar
vard�r. 

● Bulantı ve kusma: Ameliyat s�ras�nda
veya sonras�nda nadiren ortaya ç�kabilir.

Gerekli müdahale anestezi uzman�
doktorunuz taraf�ndan yap�lacakt�r. 

● Enfeksiyon: Her enjeksiyonda oldu�u
gibi bu giri�imlerde de da enfeksiyon

olu�abilir. Olu�mamas� için özen
gösterilmektedir. 

● Kullanılan ilaçlara ba�lı yan etkiler
ortaya çıkabilir: Baz� hastalarda hafif

allerjik reaksiyonlar görülebilir. Bölgesel,
geçici ka��nt� kendili�inden veya basit bir

ilaç yard�m�yla geçer. 
● Sinirsel komplikasyonlar: Bölgesel

anestezi sonras� geçici veya kal�c� sinirsel
hasarlar nadiren de olsa ortaya ç�kabilir.

(10 000-100 000 de birden az)
● Ba�arısız blok: Epidural anestezi

uygulamas� ile ameliyata ba�land�ktan
sonra hastan�n a�r� duymas� ya da

ameliyat�n süresinin sinirin uyu�turulmas�
için kullan�lan ilac�n etki süresinden uzun

sürmesine ba�l� olarak hastan�n ameliyat�na
devam edilebilmesi için anestezi uzman�

doktorunuz uygun gördü�ü ek bir uygulama
(sedasyon veya genel anestezi) yapmak

zorunda kalabilir. 

DO�UMDA EP�DURAL (A�RISIZ DO�UM)
& SEZARYENDE EP�DURAL

B
u 

b
ir

 il
an

d
ır

.

Uzm. Dr. Fikret KUTLU
(Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı)

Kadıköy
Florence Nightingale Hastanesi

Tel.: 216 - 450 03 03                      

Suadiye Rotary Kulübü'nün ‘Mini Mini Birler Sa�lıklı Nesiller Projesi’
kapsamında 115 ö�rencinin sa�lık taraması ücretsiz olarak yapıldı.

Gençlerden organ bağışına ‘ilginç’ bakış
Gençler organ ba�ı�ını insanlık için gerekli bir davranı� olarak
görüyor, ancak i� kendilerine gelince organlarını ba�ı�lamıyor. 
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Iftar sonrası golf
oynamaya var mısınız?
Mi ni golf’ü �s tan bul lu lar ile bu lu� tu ran Mi ni Golf Stre am, Ra ma zan

ay� n�n bir lik te lik duy gu su nun pe ki� me si ad� na, ge le nek sel Ra ma -
zan E� len ce le ri ne Mi ni Gol fü de ek li yor. Ra ma zan ay� bo yun ca,

sa hu ra ka dar aç�k ola cak te sis te, �s tan bul lu lar hem spor ya pa -
cak hem de Ra ma za n� bir lik te ge çi re cek ler. 

Üm ra ni ye Mey dan AVM’de bu lu nan ve ay -
n� za man da Dün ya Mi ni Golf Fe de ras yon
üye si olan Mi ni Golf Stre am te si sin de zor -
luk de re ce si fark l� 18 pist bu lu nu yor. 1 sa -
at te yak la ��k 100 ki �i nin ay n� an da Mi ni
Golf oy na ya bil di �i te sis, Ra ma zan ay�
bo yun ca sa hu ra ka dar hiz met ve re cek.
Ra ma zan ay� bo yun ca dü zen le ne cek
olan “Ai le ler Cup” tur nu va s� ile de re -
ce ye gi ren ai le le re çe �it li sür priz he di -
ye ler ve ri le cek.

Bes len me uz man la r� ve di ye tis yen -
ler, yaz ay� n�n en s� cak dö ne mi ne ge len
Ra ma zan ay�n da, oruç tu tan la r�n bes len me -
le ri ne dik kat et me si ge rek ti �i ni ve if tar dan
son ra mu hak kak ha fif spor la r�n ya p�l ma s�n�n
önem ta��d���n� belirtiyorlar Bes len me uz ma n� ve di -
ye tis yen P� nar Ak ku zu, oruç tu tan la r�n bes len me ve spor

al�� kan l�k la r� na dik kat et me le ri ge rek ti �i ko nu sun da uya r� da bu lu na rak
“3-4 ö�ün bes len me al�� kan l� �� olan in san la r�n, bes len me dü ze ni Ra ma -
zan ay�n da de �i� mek te ve me ta bo liz ma özel lik le ilk gün ler de den ge si -

ni yi tir mek te dir. Oruç tu tan lar, if tar ve sa hur da bes len me
al�� kan l� �� n� bu na gö re dü zen le me li ve müm kün ol -

du �un ca ha fif spor lar yap ma l�. Fi zik ve kon dis yo -
na da ya l� a��r spor la r�n mi ne ral ve su kay b� na

ne den ol du �u unu tul ma ma l�. A��r spor lar
ye ri ne yü rü yü� ve ya mi ni golf gi bi çok faz -
la kon dis yon ge rek tir me yen spor la r�n ter -
cih edil me si ge re kir” de di. 

Ra ma zan ay� bo yun ca, if tar dan sa -
hu ra ka dar aç�k ola cak te sis, dü zen le ne -
cek tur nu va lar la, �s tan bul lu la ra if tar dan
son ra spor yap ma ya ça �� r� yor. Mi ni
Golf Stre am yö ne ti ci si ve Dün ya Mi ni

Golf Fe de ras yo nu Tür ki ye Tem sil ci si Eb -
ru Ata lay, Ra ma zan ay� bo yun ca sü re cek

et kin lik te, mi ni golf spo ru nu hal ka ta n� t�r -
ken, ay n� za man da te si sin Ey lül ay�n da Dün ya

Mi ni Golf Tur nu va s� na evsa hip li �i ya pa ca �� n�, bu
tur nu va için Türk Mil li Ta k�m seç me le ri nin de vam et -

ti �i ni be lirt ti. 

16 er kek ve 3 ba yan ta k� m� n�n mü ca de le et ti -
�i Sum mer Cup’11 Ka la m�� eta b� pa zar gü -
nü oy na nan maç lar la ta mam lan d�. 

Er kek ler fi na lin de Ali Pe çe n– So ner Er do� mu� çif ti -
ni ti e-bre ak se ti so nu cun da 2-1 ma� lup eden Can
Ay va zo� lu –�s ma il De ri ci o� lu iki li si Ho pa’n�n ar -
d�n dan Ka la m�� eta b�n da da bi rin ci ol du lar. Ali Pe -
çe n– So ner Er do� mu� çif ti ge nel klas man da bi rin ci -
li �e ula �a rak, Tür ki ye Ku pa s� se ri si er kek ler �am pi -
yo nu ol du lar.

Ba yan lar da ise ge nel klas man da �am pi yon lu �u -
nu da ha ön ce den ilan eden Ha ti ce-P� nar iki li si, Ka -
la m�� Eta b�’nda di rek fi nal oy na ma hak k� ka zan d� -
lar. Fi na le ç� kan di �er ta k�m Han de-Di dem iki li si
Nur can-Tu� çe çif ti ni 2-0 yen di. Fi nal ma ç� n� ise 2-
0’l�k skor la P� nar-Ha ti ce iki li si ka zan d�. P� nar-Ha ti -
ce iki li si el de et tik le ri bu ba �a r�y la Ka la m�� eta b� n�n

�am pi yon lu �u nun ya n� s� ra üç ayak tan olu �an Tür ki -
ye Ku pa s� se ri si nin de �am pi yon lu �u nu ka zan d� lar.

■ KA DI KÖY’DE PLAJ VO LEY BO LU 
KEY F� YA �AN DI

Tür ki ye Vo ley bol Fe de ras yo nu ta ra f�n dan ba �a -
r�y la dü zen le nen Sum mer Cup Or ga ni zas yo nu Plaj
Vo ley bo lu Tür ki ye se ri si Ka la m�� Eta b� Ka d� köy lü -
le re muh te �em bir haf ta so nu ya �at t�. Ka d� köy Be le -
di ye si Genç lik Mer ke zi so rum lu su Cem Çe tin da�’�n
kat k� la r�y la hiç bir so run ya �an ma dan ta mam la nan
or ga ni zas yon,  unu tul maz an� lar la da ha f� za la ra ka -
z�n d�. Plaj li gi göz lem ci li �i ni M.Çe tin Acar ve ulus -
la ra ra s� ha kem Hay ret tin Du rak üst le nir ken, yak la -
��k 35 de re ce s� cak l�k ta üç gün bo yun ca otuz maç
yö ne ten ha kem ler �l ker Ulu, Ra ma zan De mi röz,
Fat ma Ko çak, Gür kan Say ve Ya vuz Kur naz da bü -
yük al k�� alan lar dan d�.

5 - 11 A�USTOS 2011   
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SPOR GÜNDEM� ��KEYE ODAKLANDI

Hazırlayan
Mustafa SÜRMELİ

GEÇEN senenin TFF Kad�nlar Futbol 1. Ligi
�ampiyonu Ata�ehir Belediyespor Kad�n Futbol
Tak�m� yeni sezona transfer ata�� ile ba�l�yor.

2010-2011 sezonunda TFF Ligi’nde
gerçekle�tirdi�i 22 maç�n 18’ini kazan�p, 3 maç
berabere kalan ve yaln�z bir maçta yenilgi yüzü
gören Ata�ehir Belediyespor yeni sezona 3 yerli
ve 3 yabanc� futbolcu transferi ile ba�l�yor. Bu
sezon Türkiye’yi UEFA Kad�nlar �ampiyonlar

Ligi’nde de temsil edecek Ata�ehir Belediyespor
Kad�n Futbol Tak�m�; Trabzonspor’dan Gürcistan

Milli Tak�m�’n�n kaptan� Tatiana Matveeva (20),
Nijerya Milli Tak�m oyuncular� Onemi Ebi (27) ve

Ebere Orji (19) ile sözle�me imzalad�. Yerli
futbolculardan da 3 transfer yapan Ata�ehir

Belediyespor kadrosuna; Maltepespor’dan Seval
K�raç’�, Alt�n�ehir Lisesispor’dan Merve Alada�’�,

Lüleburgazspor’dan da kaleci Ezgi Kahveci’yi
katt�. Tatiana Matveeva ve Onemi Ebi’nin ön

sözle�melerini imzalayan Ata�ehir Belediyespor
Kulüp Ba�kan� ve Ata�ehir Belediyesi Ba�kan

Yard�mc�s� Sad�k Kayhan, yeni sezonda da
hedefin �ampiyonluk oldu�unu belirterek, bu

amac� bir ad�m öteye götürerek bu sezon
Avrupa’da da önemli bir ba�ar�ya imza atmak
istediklerini belirtti. Yeni transferlerle birlikte

tak�m�n sponsoru A�ao�lu �irketler Grubu’nun
Yönetim Kurulu Ba�kan� Ali A�ao�lu’nu ziyaret
eden Ata�ehir Belediyespor Ba�kan� Kayhan ve

teknik ekip,  Ali A�ao�lu’nu 11-16 A�ustos
tarihlerinde UEFA Kad�nlar �ampiyonlar Ligi ön

eleme turunda Bosna-Hersek’te oynanacak
maçlara davet etti. Avrupa’dan �ampiyon olarak
kupa ile gelmeleri halinde kad�n futbolculara birer

ev hediye edece�ini tekrarlayan Ali A�ao�lu,
Ata�ehir Belediyespor Tak�m�’na ligde ve

Avrupa’da ba�ar� diledi. 

ŞAMPiYONLAR LiGi
öncesi takıma yeni kan

MALTEPE Belediye Ba�kan� Prof. Dr. Mustafa
Zengin, en büyük hayalleri futbol oynamak

olan Roman çocuklarla top ko�turdu. Haziran
ay� ba��ndan itibaren Küçükyal� Yelken Spor

Kulübünde futbol dersi alan çocuklar ba�kan�n
ziyareti ile unutulmaz günlerinden birini ya�ad�.

Ak�amlar� aileleri ile birlikte at�k toplayan
gündüz ise �dealtepe Spor Tesislerinde futbol
okulunda e�itimlere kat�lan ya�lar� 10 ile 15
aras�nda de�i�en 8’i k�z 18 çocuk, Maltepe
Belediye Ba�kan�na te�ekkür ederken futbol
okulunun k���n da devam etmesini istediler.
Maltepe Belediye Ba�kan� Prof. Dr. Mustafa

Zengin kendi çocuklu�undan örnekler vererek
“Yazlar� ben de babam�n yan�nda çal��t�m.

Sizlere ö�üdüm �u: Sevgili çocuklar, yapt���n�z
hangi i� olursa olsun onu iyi yapmaya çal���n.

Sporun önemi günümüzde yads�namaz.
Buraya gelmeye gösterdi�iniz disiplini

okulunuza gitmek için de gösterin. Futbolda
gösterdi�iniz ba�ar�y� derslerinizde de

gösterin” dedi. Çocuklarla penalt� at��lar�
yapan Belediye Ba�kan� onlarla birlikte hat�ra

foto�raf� çektirdi. Futbol okulu Maltepe
Belediyesi sosyologlar�n�n 3 ay süren anket
çal��mas� sonuçlar� do�rultusunda aç�ld�.

Çocuklar en fazla futbol oynamak istediklerini
belirtince Küçükyal� Yelken Spor Kulübü

antrenörü �dealtepe Spor Tesislerinde futbol
kurslar�na ba�lad�.  Maltepe Belediyesi haftada

iki gün ders gören çocuklar�n spor
ayakkab�lar�ndan, formalar�na, servislerine

kadar bir dizi yard�mda da bulunuyor.  

Gece ATIK gündüz TOP
peşinde koşuyorlar

�stanbul’un ilk uluslararası mini golf tesisi ‘Mini Golf
Stream’, Ramazan ayı boyunca, �stanbulluları ‘�ftardan

Sahura Kadar Mini Golf’ oynamaya ça�ırıyor. 

Iftar sonrası golf
oynamaya var mısınız?

Futbolda �ike iddialarına yönelik düzenlenen
operasyon halen Türkiye’nin ilk gündem maddeleri
arasındaki yerini korumaya devam ediyor. Pek çok

ilde e� zamanlı olarak ba�latılan ve birçok kulüp
ba�kanı, yöneticisi ile futbolcunun gözaltına

alınmalarıyla devam eden süreç, Temmuz ayında
medyanın gündemine bomba gibi dü�tü. 

Düzenlenen operasyonun medyadaki yansımalarını
mercek altına alan Medya Takip Ajansı Interpress’in
yaptı�ı ara�tırmaya göre, �ike iddialarının yer aldı�ı
haberlerin 3 Haziran’dan bu yana toplam 26 bin 151
sayısına ula�tı�ı ortaya çıktı. Ara�tırma kapsamında,
ulusal, bölgesel ve yerel olmak üzere iki bine yakın
gazete ile dergi incelendi.

KGM’de Türkiye Kupası heyecanı

Basketbol Mahalli
Ligi başlıyor

�STANBUL Basketbol Mahalli Ligi
ba�lıyor. �stanbul �l Spor Müdürlü�ü,

�stanbul �li 2011-2012 Sezonu �stanbul
Basketbol Mahalli Ligi ile ilgili

çalı�malarının startını verdi. �stanbul �l
Spor Müdürlü�ü’nün internet sitesinden

yapılan duyuruda,  2011-2012 Sezonu
�stanbul Basketbol Mahalli Lig Statüsü,
Katılım Formu, Genel Bilgiler, Sahaya

Çıkı� Belgeleri ve Basketbol Tertip
Komitesi Seçimi ile ilgili bilgilere internet

sayfasından ula�ılabilece�i belirtildi.
�stanbul Mahalli Basketbol Ligine

katılmak isteyen spor kulüpleri gerekli
bilgilere ula�arak ba�vurularını buradan

yapabilecekler.

Summer Cup’11 Türkiye Kupası
�stanbul Etabı Kadıköy Belediyesi

Gençlik Merkezi’nde yapılan
maçlarla sona erdi. 
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Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi
Kad�köy Hayvan Dostlar� Platformu

Tel.: 0216 - 415 67 61

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

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

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