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CADDEBOSTAN’DA
TATiL HAVASI

Dile kolay, Gazete Kad�köy tam 600.
say�s�na ula�t�. 12 y�ld�r düzenli olarak

yay�nlanan Gazete Kad�köy, yerel bir gazete
için önemli bir say�ya ula�m�� bulunuyor.

Gazete ekibi olarak bundan büyük bir
mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu ba�ar�ya

ula�mam�zda bize yard�mc� olan herkese ve
hiçbir zaman deste�ini esirgemeyen

de�erli okurlar�m�za te�ekkür ediyoruz.

�lçeyle ilgili her tür haberin yer aldı�ı
Gazete Kadıköy'e en büyük deste�i

Kadıköylüler verdi. Bizler Gazete Kadıköy
olarak her Kadıköylü'nün kendini, kentini
gazetede buldu�una inanıyoruz. Zaten

Kadıköylüler de 12 yıldır her hafta cuma
günleri gazetemizi okuyarak, görü�,

de�erlendirme ve ele�tirilerini yansıtarak
bize yol gösteriyorlar, 600. sayımızda
onlara ve bize destek veren herkese

çok te�ekkür ediyoruz. 

◗◗ Haberi 8. Sayfada

◗◗ Haberi 14. Sayfada

SUÇLU
�çinizdeki güçleri ve de�erleri

ortaya ç�kar�p ya�aman�za
katt�kça; daha çok sevip, daha

çok verdikçe, daha iyi olacaks�n�z.         

�nal AYDINO�LU
● Yazısı 8’de

“Gülse Birsel’in
Yeni Dizisi…”

Yaz ba��ndan beri “Gülse Birsel’in
yeni dizisi ba�l�yormu�” haberleri

kula��m�za çal�nmaya ba�lad�.

Asl� AYHAN
● Yazısı 10’da

Kad�köylü �ark�c� Mehtap Meral
ilk albümünü ç�kard�. Ada

Müzik’ten ç�kan ve ço�unlu�u yeni
beste ve sözlere sahip tango

�ark�lardan olu�an ‘A�k’ albümü,
hayat�n�n merkezine a�k� alm�� genç
bir kad�ndan “ça��m�zda yok olmaya

yüz tutmu� en k�ymetli �ey” olan
a�ka davet niteli�inde… 

Tangoyla ‘AŞK’a
var mısınız?

◗◗ Haberi 6. Sayfada

Tarihi Haydarpa�a Gar�, içinde
bulundu�umuz A�ustos ay�nda 103

ya��na girdi. 103 y�ll�k ya�am�nda onca
önemli olaya tan�kl�k etti, ac�lara da

sevinçlere de ortak oldu. Kimi zaman
kendisi de yand�, yaraland�. En son 9 ay

önceki yang�nda çat�s� kül oldu, �imdi yeni
ya��n� ‘buruk’ kutluyor...

◗◗ Haberi 11. Sayfada

Haydarpaşa Garı’nın
DOĞUM GÜNÜ

KADIKÖY Belediyesi'nin 4  Çocuk Etüt
Merkezi'nde kayıtlar ba�lıyor.

23 A�ustos'ta ba�layan kayıtlar, 
13 Eylül'e dek sürecek. Dershaneye gitme

imkânı olmayan dar gelirli ailelerin
çocuklarına ücretsiz hizmet veren

merkezlerde, ö�renciler hem e�itim alıyor
hem sosyal yönden geli�iyor. ● 4’te

�STANBUL Valili�i’nin
kararına ra�men

Kadıköy’den çıkmak
istemeyen oto

galericileri, yaptıkları
eylemle Ziverbey’de yol

kapattı.
● Haberi Sayfa 10’da

Oto galericileri trafiği kapattı
GAZETEC� Ömür Gedik;
�stanbul Ata�ehir’deki

Kadıköy Belediyesi Hayvan
Bakım Merkezi’ne yaptı�ı
ziyarette barına�ın ihtiyaç
duydu�u boyaları barınak
yöneticilerine teslim etti. 

● Haberi Sayfa 12’de

Haydi çocuklar etüte!
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Hayvan barınakları renklendi

Gazete Kadıköy 600. sayısınıGazete Kadıköy 600. sayısınıGazete Kadıköy 600. sayısınıGazete Kadıköy 600. sayısınıGazete Kadıköy 600. sayısınıGazete Kadıköy 600. sayısını
Av. Selami Öztürk 

(Kad�köy Belediye Ba�kan�) 
12 y�l öncesine dönüp bakt���n�zda
bugün bir rüya gibi. Çünkü bir yerel
gazetenin Türkiye’de 12 y�l süreyle

ya�am�n� sürdürmesi son derece güç
bir olay. Bu bak�mdan özellikle bu

anlamda öncü bir gazete. 
Gazete Kad�köy’ün en önemli özelli�i

tamamen yerel haber vermesi. Belediye
taraf�ndan ç�kar�lmakla beraber sadece

belediye haberlerini veren bir gazete
de�il, bu anlamda tam bir yerel gazete
s�fat�n� kazanm�� durumda. Ciddi bir

okur kitlesi var. 100 binin üzerinde bir
okuyucu kitlesi var. Gazete gecikse,

da��t�m�nda bir aksakl�k olmu�sa
hemen geri dönü�ler oluyor okurlardan.
Gazete sürekli izlenen, okuyucu kitlesi
olan, izlenen bir gazete haline gelmi�.

Bu son derece önemli. Gazete
Kad�köy’ün gazetecilik anlay���n�n

d���nda bir i�levi daha var. Belediye bu
sayede bro�ür ç�karma ve reklam
yapma gere�i duymuyor. Birçok

etkinli�ini Kad�köylülere duyurmada
gazeteyi araç olarak kullan�yor. Gazete

Kad�köy asl�na bakarsan�z tüm
Kad�köylülerin oldu. 
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Kül tür ve Tu rizm
Ba kan l� �� ta ri hi
eser ka çak ç� l� �� n�

ön le mek ve yurt  d� �� na
ka ç� r� lan eser le rin ia de si -
ni sa� la mak ama c�y la et -
kin bir mü ca de le sür dü rü yor. Bu do� rul tu da,
mü ze ve ya ören yer le rin den ça l� nan ese rin, fo -
to� raf l� en van ter bil gi le ri, Ba kan l� �a ba� l� tüm
mü ze mü dür lük le ri ne, özel mü ze le re, ko lek si -
yo ner le re gön de ri lir ken; bu ko nu da ba kan l�k
in ter net si te sin de de du yu ru lar ya p� l� yor. Ay r� -
ca yurt d� �� na ç� k�� la r� n�n ön len me si ama c�y la
fo to� raf l� en van ter bil gi le ri il gi li ku rum la ra
gön de ri le rek tüm güm rük ka p� la r� uya r� l� yor.
Kül tür ve Tu rizm Ba ka nl���’n�n ya k�n dan ta -
kip et ti �i ça l�� ma lar ne ti ce sin de, 2007-2011
y�l la r� ara s�n da top lam 3 bin 610 adet ta ri hi
eser ül ke mi ze ge ri ka zan d� r�l d�.

Eser le rin ia de si nin iki li gö rü� me ler ve an -
la� ma lar kap sa m�n da sa� la na ma ma s� du ru mun -
da, kon so los luk lar ve el çi lik ler ara c� l� -
��y la hu kuk fir ma la r�y la ili� ki ye ge çi -
le rek hu ku ki sü reç ba� la t� l� yor.  

Ba kanl�k, Al man ya’dan geç ti �i -
miz gün ler de ül ke mi ze ia de edi len Bo -
�az köy Sfenk si nin ar d�n dan Fran sa’da ki
Lo uv re Mü ze si’nde bu lu nan Sul tan II.
Se lim Tür be si’ne ait çi ni pa no nun da
ge ri ge ti ril me si ni amaç l� yor. 

Kül tür ve Tu rizm Ba kan l� ��,
2011 y� l� n�n ilk 7 ay�n da top lam
1883 adet ta ri hi ese ri ül ke miz top -
rak la r� na ge ri ka zan d� ra rak son 8 y� l�n
en yük sek ra ka m� na ula� m�� ol du. Ba -
kan l�k 2011 y� l� Tem muz ay� na ka dar
S�r bis tan’�n Bat rov çi s� n�r ka p� s�n da ele
ge çi ri len 1865 adet ese ri Tür ki ye’ye ge ti -
rir ken, �n gil te re’den 17, Al man ya’dan da 1
adet ese ri Ana do lu top rak la r� na ge ri
ka zan d�r d�. 

Al man ya’da bu lu nan Ber ga ma-
Ze us Su na ��, Ap hro di si as-�h ti yar
Ba l�k ç� Hey ke li, Ha c� Bay ram Ve li
Tür be si San du ka s�, Kon ya Bey he -
kim Ca mi Mih ra b� ve Tro ya eser le -
ri nin de yer al d� �� top lam 7 ese rin
da ha ta ki bi ni ya pan Ba kan l�k; Ame -
ri ka’dan 4, Da ni mar ka’dan 4, Bul -
ga ris tan’dan 3, �n gil te re’den 3,
Fran sa’dan 2, �r lan da’da 1, Por te -
kiz’den 1, �tal ya’dan 1, �s koç ya’dan
1, Rus ya’dan 1 ve Uk ray na’dan da 1
adet ta ri hi ese rin ia de si için ta ki be
de vam edi yor.

■ AL MAN YA
1991 y� l�n dan be ri Al -

man ya’da bu lu nan Ber ga ma-Ze us Su na ��, Ap -
hro di si as-�h ti yar Ba l�k ç� Hey ke li, Ha c� �b ra him
Ve li Tür be si San du ka s�, Kon ya Bey he kim Ca -

mii Mih ra b� ve Tro ya eser le ri nin ül ke mi ze ia de -
si ile il gi li iki li gi ri �im ler ve top lan t� lar de vam
edi yor. 

Per ge Ören ye ri’nden 1980 y� l�n da bi lim sel
ka z� lar so nu cu alt ya r� s� ç� ka r� lan He rak les hey -
ke li nin, ha len Bos ton Gü zel Sa nat lar Mü ze sin de
(BGSM) bu lu nan üst ya r� s� 1990 y� l�n da New
York Met ro po li tan Mü ze si’nde dü zen le nen bir
ser gi ka ta lo gu nun ara� t� r�l ma s� s� ra s�n da fark
edil mi� ve ese rin ia de si nin sa� lan ma s� için TC
Kül tür ve Tu rizm Ba kan l� �� ta ra f�n dan ge rek li
gi ri �im ler ba� la t�l d�.

■ AME R� KA
Prof. Dr. Ha san Malay ta ra f�n dan ha z�r la nan

ra por da, www.ed gar lo wen.com ad l� in ter net si -
te sin de, aç�k ar t�r ma yo lu ile Lid ya l� la ra ait adak
ve me zar stel le ri nin de için de bu lun du �u ül ke -
miz kö ken li 16 adet Grek çe ya z�t l� me zar ve
adak ste li nin sa t�l mak ta ol du �u be lir til iyor. Bu
bil gi üze ri ne, söz ko nu su stel le rin ül ke mi ze ia -
de si ile il gi li ça l�� ma lar; �çi� le ri, D� �i� le ri ve
Ada let Ba kan l�k la r� nez din de ko or di ne li ola rak
ba� la t�l d�.

■ �N G�L TE RE
�s tan bul Sü ley ma ni ye Kü tüp ha ne si Mü dür -

lü �ü ne ba� l� Nu ru os ma ni ye Kü tüp ha ne si Ko -
lek si yo nun dan 1990 y� l�n da 62 yap ra �� ça l� nan
Kur’an-� Ke rim’in say fa la r� n�n bu lu na bil me si
ama c�y la ge rek li ça l�� ma lar sür dü rü lü yor. Ay r� -
ca, Vic to ri a & Al bert Mu se um’da bu lu nan Eros

ba �� n�n ia de si için
yü rü tü len ça l�� ma -
lar olum lu bir çer -
çe ve de sür dü rü lü -
yor. 2003 y� l�n da
J a  p o n  y a ’ n � n
Tok yo Ulu sal

Mü ze si’nde dü zen -
le nen “Ale xan der the Gre at: East-

West Cul tu ral Con tacts from Gre ece to Ja pan”
ad l� ser gi de yer alan eser ler, Ad� ya man Sam -
sat’tan gö tü rül mü� bir ste lin �n gil te re de ol du �u -
nu or ta ya ç� kar d�. 
■ �R LAN DA ve POR TE K�Z

�s tan bul Türk-�s lam Eser le -
ri Mü ze si Mü dür lü �ü ko lek si -
yo nun da bu lu nan iki adet
Kur’an-� Ke rim’in ba z� say fa la -
r� n�n ek sik ol du �u ve söz ko nu -
su say fa la r�n Liz bon’da bu lu nan
Gül benk yan Mü ze sin de ve �r -
lan da’da ki Dub lin Ches ter Be -
atty Kü tüp ha ne sin de bu lun du �u
ifa de edil mi� tir. Ko nu ya ili� kin
ge rek li gi ri �im le rin ba� la t�l ma s�

2010 ta ri hin de D� �i� le ri
Ba kan l� ��n dan is ten di. 

■ �S KOÇ YA
Edin burg �eh rin -

de bir Türk va tan da -
��n da ele ge çi ri len

“Al t�n Çe lenk” ile il gi li ola rak ül ke miz -
de her han gi bir ça l�n t� kay d� olup ol ma -

d� �� �çi� le ri Ba kan l� ��’n�n ya z� s� ile
sor gu lan m�� t�r. Söz ko nu su ese rin
ül ke miz de ki mü ze ler den ça l�n m��
ol du �u na ili� kin her han gi bir ka y�t
ol ma mak la bir lik te bu ese rin ül ke -

miz top rak la r�n da ya k�n za man da
ger çek le �en bir ka çak ka z� ile ça l�n m��

ola bi le ce �i yö nün de ha z�r la nan bi lim sel
ra por lar do� rul tu sun da Ada let Ba kan l� -

��’na ba� vu ru ya p�l m�� t�r. 

■ BUL GA R�S TAN
2005 y� l�n da Bul ga ris tan’�n Mal ko T�r no va

s� n�r ka p� s�n da Türk pla ka l� bir oto büs te 328
adet an tik sik ke ile ay n� s� n�r ka p� s�n dan gi ri�
ya pan bir �n gi liz va tan da �� n�n kul lan d� �� araç ta
23 adet ar ke olo jik ese rin ele ge çi ril di �i D� �i� le ri
Ba kan l� �� ta ra f�n dan bil di ril mi� tir. Söz ko nu su
eser le rin ül ke miz kö ken li ol duk la r� An ka ra
Ana do lu Me de ni yet le ri Mü ze si Mü dür lü �ü ta ra -
f�n dan ha z�r la nan ra por da tes pit edil mi� olup,
eser le rin ül ke mi ze ia de si için ge rek li ad li is ti na -
be ta le bi Ada let Ba kan l� �� m�z ta ra f�n dan Bul ga -
ris tan Ada let Ba kan l� �� na ile til mi� tir. 

Bul ga ris tan’�n Kap tan An dre evo güm rük
ka p� s�n da, bir Türk t� r�n da Tür ki ye’den Al man -
ya’ya ka ç� r�l ma ya ça l� �� lan Tunç Ça �� ve Ro ma
Dö ne mi ne ait 28 par ça ta ri hi ese rin ele ge çi ril di -
�i, Türk va tan da �� olan t�r �o fö rü nün ise gö zal t� -
na al�n d� �� ö� re nil mi� tir. Söz ko nu su eser le rin
ül ke mi ze ia de le ri ne yö ne lik ge rek li gi ri �im le rin
ba� la t�l m�� t�r. Yi ne Bul ga ris tan’�n Ka lo ti na s� n�r
ka p� s�n da bir Türk va tan da �� n�n üze rin de ya ka -
la nan ve ül ke miz kö ken li ol du �u dü �ü nü len sik -
ke le rin fo to� raf la r� n�n gön de ril me si ve ya uz -
man la r� m� z�n sik ke le ri ye rin de in ce le me si Bul -
gar ma kam la r� na ile til mi� an cak olum lu ya n�t
al� na ma m�� t�r. Ada let Ba kan l� ��n dan, �a h�s hak -
k�n da ya sal i� lem ba� la t�l ma s� is ten mi� tir. 

■ DA N� MAR KA
Di yar ba k�r Mü ze si’ne ait Sfenks fi gü ri ni,

Ak �e hir Sey di Mah mut Hay ra ni Tür be si ne ait
san du ka, Ciz re Ulu Ca mi i’ne ait ka p� tok ma ��
ve Nu ru os ma ni ye Kü tüp ha ne si ne ait Ku ran yap -
rak la r� n�n Da vid’s Sam ling Ko lek si yo nu’nda
yer al d� �� tes pit edil mi� tir. Söz ko nu su eser le rin
ia de si ile il gi li ça l�� ma lar, 1991 y� l�n dan be ri de -
vam et mek te dir. 

■ FRAN SA
2003 y� l�n da Za man Ga ze te sin de Sul tan II.

Se lim Tür be si ne ait çi ni le rin ça l�n m�� ol -
du �u na ili� kin ç� kan ha -
ber üze -
ri ne Aya -
s o f  y a
M ü  z e  s i
Mü dür lü -

�ü nez din -
de ek sik çi ni le -

rin in ce len me si için bir ara� t�r ma ba� la t�l m�� t�r.
Aya sof ya Mü ze si Mü dür lü �ü nez din de ya p� lan
in ce le me ler de 1924 y� l�n da Tek ke ve Za vi ye le -
rin ka pa t�l ma s� ne de niy le söz ko nu su tür be nin
y�l lar bo yun ca ka pa l� ol du �u da ha son ra 1981
y� l�n da Aya sof ya Mü ze si Mü dür lü �ü ne ba� lan -
d� �� ve res to ras yon ve ta mi ri nin 2009 y� l� na ka -
dar sür dü �ü be lir len mi� tir. Lo uv re Mü ze sin de
yer alan II. Se lim Tür be si ne ait çi ni pa no nun in -
ter net üze rin de ki en van ter bil gi le ri in ce len di �in -
de ise söz ko nu su çi ni pa no nun 1895 y� l�n da Lo -
uv re Mü ze si ko lek si yo nu na ka t�l m�� ol du �u an -
la ��l mak ta d�r.

Eser le rin ia de si ile il gi li i� lem ler de vam et -
mek te dir. 

■ �TAL YA
�tal ya �n ter po lü ta ra f�n dan Ga le ot ti isim li

�tal yan va tan da ��n da bir Lid ya ya z� t� n�n Flo ran -
sa’da ele ge çi ril me si üze ri ne, ese rin Tür ki -
ye’den gö tü rül mü� ol du �u tes pit edi le rek ia de si -
nin sa� lan ma s� için, 1998’de da va aç�l m�� t�r. 

■ RUS YA
Rus ya’da ki Tro ya eser le ri nin ül ke mi ze ia -

de si ile il gi li gi ri �im ler 1991 y� l�n dan be -
ri iki li gi ri �im ler yo lu ile sür dü rül mek te -
dir.

■ UK RAY NA
2002 y� l�n da Tür ki ye’den Uk ray -

na’ya gi den bir ge mi nin kap tan ka bi -
nin de ger çek le� ti ri len güm rük de ne ti -
min de güm rü �e be yan edil me mi�, K� -
r�m Ar ke olo ji Ens ti tü sü ta ra f�n dan

MS I. ve IV. yüz y� la ta rih le nen 4 adet
amp ho ra ile 7 adet amp ho ra par ça s� n�n ele ge çi -
ril di �i Güm rük Müs te �ar l� �� ta ra f�n dan bil di ril -
mi� tir. Ge mi nin kap ta n� hak k�n da ih lal ge rek çe -
siy le da va aç�l m�� t�r. Bod rum Su al t� Mü ze si
Mü dür lü �ü ta ra f�n dan ha z�r la nan ra por da eser -
le rin Ana do lu ka ra su la r�n dan ç� ka r�l m�� ih ti ma -
li nin yük sek ol du �u nun bil di ril me si üze ri ne söz
ko nu su eser le rin ül ke mi ze ia de si için ge rek li gi -
ri �im ler D� �i� le ri Ba kan l� �� m�z ara c� l� �� ile ba� -
la t�l m�� t�r.

G E  R E K  L İ
KAY MA KAM LIK: 330 60 99
‹L ÇE EMN. MD.: 411 70 05
TOPLUM SA⁄ LIK MRK.: 336 08 28
‹L ÇE M‹L L‹ E⁄‹ T‹M M.: 346 83 68
‹L ÇE NÜ FUS M.: 337 39 93
GENÇ L‹K SPOR  ‹L ÇE M.: 347 32 50
MAL MÜ DÜR LÜ ⁄Ü: 336 05 77
MÜF TÜ LÜK: 336 25 06
AD L‹ YE: 349 79 60-63
TÜ KO DER: 349 85 10
TÜ B‹ DER: 449 26 26
KA DAS TRO MÜD.: 456 32 58
KADIKÖY TAPU MÜD.: 456 32 55

456 32 57
456 32 53

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

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

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

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

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

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

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

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜL LÜ MER KEZ LE Rİ-

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

Göztepe Gön. Evi: 346 87 87
Kriton Curi Parkı Gön.Evi: 416 41 34
Merdivenköy Gön.Evi: 478 37 12
Moda Gön. Evi: 346 85 18
Suadiye Gön. Evi: 445 60 59
Caddebostan Gön. Evi: 357 58 69
Feneryolu Gön. Evi: 567 45 32
Acıbadem Gön. Evi: 325 78 38
Bostancı Gön. Evi: 361 30 88
Sahrayıcedid Gön. Evi: 411 85 42
Fenerbahçe Gön. Evi: 414 12 11
Erenköy Gön. Evi: 302 71 83
Ko�uyolu Gön. Evi: 340 70 33
Osmana�a Gön.Evi: 450 69 90
Ko�uyolu Mah.Evi Gön.: 326 43 61
Müzik Gönüllüleri: 360 39 04
Tiyatro Gönüllüleri: 418 16 46

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

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

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

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

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

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

0216 337 95 25
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Afrodisias Frizi

Balıkesir,
Marmara
Saraylar
açık hava
müzesinden
2001’de
çalınan
eser.

Balıkesir, Marmara Saraylar Açıkhava Müzesi’nden 16.10.2001
tarihinde çalınan ve Interpol Bülteni’nde yayınlanan eser...

Zeus Suna�ı Berlin Müzesi’nde

Zeus Suna�ı - Günümüzdeki hali
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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:

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, Kadıköy Belediyesi Zehra

Mustafa Yüksel Mamografi 
ve Kadın Sa�lı�ı Merkezi

FİR MA LAR:
■ Kad�köy Belediyesi Zehra Mustafa

Yüksel Mamografi ve Kad�n Sa�l���
Merkezi: 0216 565 66 16

■ 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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Hacettepe mezunu tecrübeli  
�NG�L�ZCE Ö�RETMEN�NDEN

�lkö�retim, Lise, Kolej ve Üniversite ö�rencilerine
UYGUN ÜCRETLE �ngilizce dersi verilir.

�NG�L�ZCE ÖZEL DERS

Türk Hava Kurumu (THK) Kadıköy �ube
Ba�kanlı�ı, fitre ve zekat ba�ı�ları hakkında
yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 2860

sayılı Yardım Toplama Kanunu ve ilgili
yönetmeliklere göre fitre-zekât ba�ı�larını

toplama yetkisinin THK’na ait oldu�u
anımsatılarak, “THK, devletin 5 ayrı kurum
adına vermi� oldu�u yasal bir görevi yerine

getirmektedir. Yüzde 50’si Sosyal
Yardımla�ma ve Dayanı�ma Vakfı’na ve vali

ve kaymakamların denetimindeki vakıf
hesabına, yüzde 4’ü Türk

Kızılayı’na, yüzde 3’ü Sosyal
Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme

Kurumu’na, yüzde 3’ü
Diyanet Vakfı’na, yüzde

40’ı da Türk Hava
Kurumu’na

aktarılmaktadır” denildi.
■ TEK SEFERDE

5 KURUMA BA�I� 
“Gönüllü olarak vermi�

oldu�unuz fitre, zekat ve
kurban derisi ba�ı�ı ile

aynı anda be� ayrı
kuruma ba�ı� yapmı�
oluyorsunuz” ifadesi

kullanılan açıklamaya �öyle devam edildi:
“THK yaptı�ı faaliyetlerle gençlerimizin
milletini ve ülkesini seven, çevre bilinci

yüksek, sosyal sorumluluk anlayı�ı geli�mi�
iyi vatanda�lar olarak yeti�mesine katkıda

bulunmaktadır. Yılda 30 binden fazla
gencimize havacılık dallarında ücretsiz

kurslar veriyoruz. Yangın söndürme

uçaklarımızla orman
yangınlarına müdahale

ediyoruz. Silahlı
Kuvvetlere para�üt ve

planör uçu� e�itim
deste�i veriyoruz.

Organ/hasta/yaralı nakli
için süratli hava ula�tırma

deste�i sa�lıyoruz.
Sportif havacılı�ın

geli�mesi için kar�ılık
beklemeden çalı�ma

yapan tek kurulu�uz. Türk
Hava Yolları’na ve sivil havacılık sektörüne
pilot yeti�tiriyoruz. 86 yılı a�kın bir süredir

havacılık alanında verdi�i hizmetlerle,
havacılı�ın bugünkü duruma gelmesini

sa�layan bir Türkiye Cumhuriyeti Kurumu
olan Türk Hava Kurumu bütün bu

çalı�malarını devlet bütçesinden ayrılan bir
ödenekle de�il vatanda�larımızdan aldı�ı

kurban derisi, fitre-zekat ve ba�ı�lar ile
sürdürmektedir. 2011 yılı e�itim-ö�retim yılı

dönemi  içerisinde, Türk Hava Kurumu
Üniversitesi ile havacılık e�itimlerini

akademik bir zemine ta�ıyan kurumumuz
sizlerin destekleriyle her geçen gün daha da

güçlenmektedir.”

THK’dan fitre ve zekat hatırlatması
Ramazan ayını ya�adı�ımız bugünlerde fitre ve zekat ba�ı�lamak isteyenler

Türk Hava Kurumu Kadıköy �ubesi’ne ba�ı�larını yapabilirler. 

Türk Sanat Müzi�i’nin klasik
ve en bilinen eserlerinden

“�nleyen Na�meler”
�arkısının güftecisi Ayla
Peken, ya�amını yitirdi.
Kalamı� Hatboyu Sokak

üzerindeki evinde yalnız ya�ayan Peken, 72
ya�ındaydı. Kom�ularının verdi�i bilgiye göre,
tatile çıkmaya hazırlanan Peken, marketten

bazı sipari�ler verdi. Gelen görevliden
sipari�leri alıp ödemeyi yaptıktan sonra

kapıyı kapatırken yere yı�ıldı ve kom�ular
tarafından ça�rılan ambulansın gelmesi

üzerine vefat etti�i anla�ıldı. “�nleyen
Na�meler” dı�ında çok sayıda özel eserin

güftecisi olan Ayla Peken’in güfteleri pek çok
sanatçı tarafından seslendirilmi�ti.

�nleyen
Na�meler’e

VEDA...

BA�I� YAPMAK �Ç�N
● Hesap adı: TC Ziraat Bankası

Türk Hava Kurumu Kadıköy �ubesi
Hesap No:

2345507-5002

● Hesap Adı: TC Ziraat Bankası
Türk Hava Kurumu Maltepe �ubesi

Hesap No:
2008-5460

THK Kadıköy �ubesi’nden makbuz
kar�ılı�ında da ba�ı�larınızı

yatırabilirsiniz.

Mus ta fa Sup hi’nin kur du �u TKP’nin Mer kez
Ko mi te  üye si olan Mih ri Bel li, 16 A�us -
tos’ta ha ya t� n� kay bet ti. 96 ya ��n da ki ya� l�

ko mü nis tin Ka d� köy Göz te pe’de ki evin de ha ya ta
göz le ri ni yum du �u ö� re nil di. Kad�köy Belediye
Ba�kan� Selami Öztürk, Belli’nin evini ziyar�t ederek
e�i Sevim Belli’ye taziye dileklerinde bulundu. Bel -
li’nin ce na ze si 18 A�us tos Per �em be gü nü �i� li Ca -
mi i’nen al� na rak Fe ri köy Me zar l� ��’nda top ra �a ve ril -
di. 

Sos ya list si ya set çi, ya zar Mih ri Bel li, 1916’da Si -
liv ri’de dün ya ya gel di. Mark sist dü �ün ce ve dev rim ci
ey lem le, 1936’da ik ti sat oku mak için git ti �i Ame ri -
ka’da ta n�� t�. Ora da bu lun du �u sü re de genç lik ve i� çi
ha re ket le ri ne ka t�l d�. Bir sü re Mis si si pi’de si ya hi ler
ara s�n da fa ali yet yü rüt tü. 1940’da Tür ki ye’ye dön dü.

Mus ta fa Sup hi’nin ku ru cu lu �u nu yap t� �� Tür ki ye Ko -
mü nist Par ti si (TKP ) ile ili� ki ye geç ti. 1942 y� l� son -
la r�n da TKP’nin Mer kez Ko mi te üye li �i ne se çil di.
■ �LE R� C� GENÇ LER B�R L� �� KU RU CU SU

1943–1944 y�l la r�n da �s tan bul Üni ver si te si �k ti sat
Fa kül te si’nde Or di nar yüs Pro fe sör Fritz Neu mark’�n
asis tan l� �� n� ya pan Mih ri Bel li, ora da �le ri ci Genç ler
Bir li �i’nin ku ru cu ve ör güt le yi ci le rin den bi ri ol du.
1944’de �le ri ci Genç ler Bir li �i ko vu� tur ma s�n da tu -
tuk lan d�, iki y�l ha pis ve sür gün ce za s� na çarp t� r�l d�.
Bu ilk tu tuk lan ma s� n�, top lam 11 y�l l�k ha pis ve 18
y�l l�k sür gün ce za la r� ta kip et ti.

■ YU NAN �Ç SA VA �I NA KA TIL DI
1946’da yurt d� �� na ç�k t�. Yu nan iç sa va �� na ge ril -

la ola rak ka t�l d�. De mok ra tik Or du saf la r�n da ta bur
ko mu tan l� �� na ka dar yük se len Bel li, ça t�� ma lar da iki
kez ya ra lan d�. Bul ga ris tan ve Sov yet ler Bir li �i’nde
te da vi gör dü.

■ 51 TEV K� FA TIN DA 7 YIL 
TU TUK LU KAL DI

Mih ri Bel li, 1950’de Tür ki ye’ye pa sa port suz gir -
mek ten ve ta ban ca bu lun dur mak tan tu tuk lan d� ve k� -
sa sü re ha pis yat t�. Ser best b� ra k�l d�k tan son ra er te si
y�l, ün lü 1951 TKP tev ki fa t�n da tek rar tu tuk lan d� ve 7
y�l ha pis ve 2 y�l 4 ay mec bu ri ika met ce za s� na mah -
kűm edil di. Mih ri Bel li ilk kez 1960’lar da ya sal ola -
rak, ken di ad�y la ko nu� ma ve yaz ma ola na �� n� el de
et ti. “Türk So lu” ve “Ay d�n l�k Sos ya list Der gi” ad l�
der gi le rin ya y�n lan ma s� na yar d�m c� ol du. Bu dö nem -

de de ko nu� ma la r� ve ya z� la r�n dan do la y� iki kez tu -
tuk lan d�, ay lar ca ha pis yat t�.

Mih ri Bel li bu dö nem de ün lü Mil li De mok ra tik
Dev rim (MDD) tez le ri ni ge li� tir di. Ar ka da� la r�y la
bir lik te kit le sel bir ni te lik ka zan ma ya ba� la yan genç -
lik ha re ke ti nin De niz Gez mi�, Ma hir Ça yan gi bi li -
der le riy le ili� ki ye geç ti. MDD k� sa sü re için de sol cu
genç lik ha re ke ti için de önem li bir et kin lik sa� la d� ve
Tür ki ye’de, 68 ku �a �� genç lik ha re ke ti nin dev rim ci
ve Mark sist bir ni te lik ka zan ma s�n da rol oy na d�.

Mih ri Bel li, 12 Mart 1971 dar be si nin ar d�n dan ya -
ka lan ma mak için yurt d� �� na ç�k t�. Bir sü re Fi lis tin
Kur tu lu� Ör gü tü’nün ko nu �u ol du. Ar d�n dan Tür ki -
ye’ye gi ri� yap t�. Ama bir kaç ay son ra tek rar yurt d� -
�� na ç� ka rak Ba t� Av ru pa’ya geç ti. Ora da bir sü re ka -
la rak Yurt se ver der gi si nin ya y�n lan ma s� na yar d�m c�
ol du. Ece vit’in ön der li �in de ki CHP’nin en bü yük
par ti ola rak ç�k t� �� 1973 se çi min de Tür ki ye’dey di.

■ SU� KAST G� R� �� M�
Bel li’ye, 1979’da sui kast gi ri �i min de bu lu nul du.

Sal d� r� da a��r ya ra lan d�. 12 Ey lül 1980 dar be sin den
son ra, 1981 son la r� na do� ru yurt d� �� na ç�k t�. Bir sü re
Or ta do �u’da kal d�. 1996’da ÖDP, 2002’de de SDP
ku ru cu su ol du. 3 Ka s�m 2002 ge nel se çim le rin de DE -
HAP’tan �s tan bul bi rin ci böl ge de mil let ve ki li ada y�
ol du. 2005’te 50 y�l ön ce ha pis te yap t� �� por tre ler,
"Ha pi sa ne den çiz gi ler" ad� al t�n da ser gi len di.

Bel li ba� l� ki tap la r�:
● Ri gas’�n De di �i
● Türk So lu  - Dün, Bu gün
● Tür ki ye: Ya p�, Ulu sal So run
● Gur bet ten Not lar
● Ge ril la An� la r�
● As�l Me se le O Ki raz A�aç la r�
● �n san lar Ta n� d�m, Mih ri Bel li’nin An� la r�

�air ve güftekâr
Ayla Peken,
Kalamı�’taki

evinde hayatını
kaybetti.

KA DI KÖY Be le di ye si Des tek Hiz met le ri
Mü dür lü �ü’nde gö rev ya pan R� za Kim ver -

di’yi kay bet tik. Ka d� köy Be le di ye si �mar
Mü dü rü ol du �u dö nem de Sa d�k Kay han’�n
uzun sü re �o för lü �ü nü de ya pan R� za Kim -

ver di tra fik ka za s�n da hayat�n� kaybetti.
Mer hum için 18 A�us tos Per �em be gü nü
Ka d� köy Be le di ye si’nin Ha san pa �a’da bu -
lu nan mer kez bi na s�n da ce na ze tö re ni dü -

zen len di. Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av.
Se la mi Öz türk, tö ren de yap t� �� duy gu lu ko -
nu� ma da k� sa bir sü re ön ce ba ba s� n� kay -

bet ti �i için ge çen haf ta ta zi ye de bu lun du -
�u mer hum R� za Kim ver di’yi �im di elim bir
ka za da kay bet me nin ac� s� n� ya �a d�k la r� n�
be lir te rek, e�i, ço cuk la r� ve ça l�� ma ar ka -

da� la r� na ba� sa� l� �� di le di. Tö re ne Ata �e hir
Be le di ye Ba� kan Yar d�m c� s� Sa d�k Kay han
da ka t� la rak, uzun sü re ken di si ne hiz met

ve ren Kim ver di’yi son yol cu lu �u na u�ur la -
d�. 1968 do �um lu Kim ver di ev li ve ikiz ço -
cuk sa hi biy di. 18 y�l d�r Ka d� köy Be le di ye -
si'nde ça l� �an Kim ver di'ye Al lah'tan rah -

met, ai le si ve dost la r� na ba� sa� l� �� di le riz.

KADIKÖY BELEDİYESİ’NİN ACI KAYBI

Mihri Belli vefat etti

VEFAT
RIZA KİMVERDİ

(1968 - 2011)

KADIKÖY BELED�YES� ÇALI�ANLARI

De�erli çalı�ma arkada�ımız 
Rıza Kimverdi’yi bir trafik kazası

sonucu kaybettik. Kederli ailesi ve
yakınlarına ba�sa�lı�ı, arkada�ımıza

da Allah’tan rahmet dileriz.
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Kla sik be le di ye ci lik
hiz met le ri ha ri cin -
de ço cuk la ra e�i -

tim des te �i de su nan Ka -
d� köy Be le di ye si'nin etüt
mer kez le ri, bu y�l da ka -
p� la r� n� ö� ren ci le ri ne aç -
ma ya ha z�r la n� yor. Dum -
lu p� nar Ma hal le si’nde 2009
y� l�n da aç� lan ilk mer kez
olan Bed ri Rah mi Eyü bo� lu
Ço cuk Etüt Mer ke zi, yo �un il gi
gör dü. Bu mer kez den sa de ce Dum -
lu p� nar sa kin le ri de �il çev re semt ler den

ge len ö� ren ci ler de ya rar lan d�.  
Ka d� köy Be le di ye si, di �er

ma hal le ler den ge len yo �un ta -
lep ler üze ri ne ge çen y�l Dum lu -
p� nar Ma hal le si'nde Fa z�l Hüs -
nü Da� lar ca Ço cuk Etüt Mer ke -
zi, Ra sim pa �a Ma hal le si'nde
Ce mal Sü re ya Ço cuk Etüt Mer -

ke zi ve Ke mal Ta hir Ço cuk Etüt
Mer ke zi ol mak üze re 3 ye ni mer -

ke zi da ha hiz me te sok tu. 
■ HEM E�� T�M HEM 

REH BER L�K
Ço cuk Etüt Mer kez le ri, ders ha ne tak vi ye -

si nin ar t�k �art ol du �u e�i tim sis te min de ö� ren ci -
le rin e�i tim/ö� re tim ba k� m�n dan ve sos yal aç� dan
ken di le ri ni ge li� tir me le ri ne f�r sat ta n� yan bir sos -
yal so rum lu luk pro je si...

Ka d� köy’de ya �a yan an cak ders ha ne ye git me
ola na �� ol ma yan ö� ren ci le ri he def alan mer kez -
ler de, haf ta son la r� 6,7,8. s� n�f ö� ren ci le ri ne 4 ay -
r� bran� ta (fen, Türk çe, ma te ma tik, sos yal bil gi -
ler) SBS ha z�r l�k ders le ri ve ri li yor. 

Etüt Mer ke z le ri'nde ko nu la r�n da uz man ö� -
ret men le r, il kö� re tim ö� ren ci le ri ne üc ret siz Ma -
te ma tik, Türk çe, Fen ve Tek no lo ji, Sos yal Bil gi -
ler, �n gi liz ce ders le ri ve bil gi sa yar e�i ti mi ve ri -
yor. 

Mer kez ler de, reh ber ö� ret men ler ile ço cuk la -
r�n fay da la na bi le cek le ri kü tüp ha ne ler de bu lu nu -
yor. 

Ö� ren ci ler etüt mer kez le rin de �u hiz met ler -
den ya rar la n� yor:
● �n ter net kul la na bil me.
● Bil gi sa yar da ya z� ya za bil me.
● Ara� t�r ma ve ödev le ri ha z�r la ma ve ya z� c� dan
ç�k t� s� n� ala bil me.
● Ses siz bir or tam da ki tap oku ya bil me.
● Reh ber kay nak lar dan ara� t�r ma im ka n� sa� la ya -
bil me.
● E�i ti ci ve e� len ce li film iz le ye bil me.
● Ay l�k e�i tim se mi ner le ri ne ka t� la bil me.
● SBS (Se vi ye Be lir le me S� na v�) ha z�r l�k ders le -
ri ne ka t� la bil me.

Ya �a d� �� ken ti ya k�n dan ta -
n� mak is te yen ler için �s -
tan bul ka pa l� ka p� la r� -

n� bir kez da ha aç� yor.
�l ki �s tan bul 2010 Av -

ru pa Kül tür Ba� ken ti et kin -
lik le ri kap sa m�n da, Ar ki te -
ra Mi mar l�k Mer ke zi ta ra -
f�n dan dü zen le nen Aç�k
Ka p� Fes ti va li'nin ikin ci si
Vit ra spon sor lu �un da mi mar -
l�k haf ta s� n� da içi ne alan 1-9
Ekim 2011 ta rih le ri ara s�n da ye ni -
den ger çek le �i yor. Aç�k Ka p� Fes ti -
va li ile ken tin kül tü rel ve mi ma ri do ku su nu
da ha ya k�n dan his se dil me si için önem li bir f�r sat
su nu lu yor. 

�s tan bul’da ola �an ko -
�ul lar da zi ya ret edil me si
müm kün ol ma yan ya da
zi ya ret için özel izin al�n -
ma s� ge re ken, ta ri hi ve mi -
ma ri öne me sa hip bi na ve
me kân lar hal k�n eri �i mi ne
aç� l� yor. 

Fes ti val kap sa m�n da
bi na la r�n ya n� s� ra �s tan -
bul'un ön de ge len mi mar -
l�k ofis le ri ne de zi ya ret ler
ya p�l ma s� plan la n� yor. 

■ KA DI KÖY'DEN 7 YA PI
Ge zi le cek ya p� lar ara s�n da

Hey be li ada Ruh ban Oku lu,
Flor ya Ata türk De niz Kö� kü,
Ha liç Ter sa ne si, �s tan bul
Rad yo Evi, Fe ner Rum Pat -
rik ha ne si, Hu ber Kö� kü ve
Kan dil li Ra sat ha ne si gi bi
özel ya p� lar bu lu nu yor.
Fes ti va le Ka d� köy'den ka t� -

la cak ya p� lar ise �öy le; All
Sa ints Mo da Ki li se si, Özel

Sa int Jo seph Li se si, Göz te pe
�ah ku lu Der gâ h�, Aya Tri ada Ki -

li se si, Hay dar pa �a �n gi liz Me zar l� ��,
Se li mi ye K�� la s� ve Hay dar pa �a Li se si.

Aç�k Ka p� Fes ti va li sü re sin ce se çi len ya p� lar re -
fa kat çi lik sis te mi al t�n da fes ti val de gö rev ala cak

gö nül lü ler e� li �in de
zi ya ret edi le cek.
Z i  y a  r e t  l e r ,
w w w . a c i k  k a  -
pi.gen.tr in ter net
si te sin den A�us tos
ay� iti ba r�y la ka y�t
yap t� ran ki �i ler ce
olu� tu ru la cak s� n�r l�
sa y� da grup lar ile
do kuz gün bo yun ca
bel li sa at ler de ger -
çek le� ti ri le cek. 

HABER4 19 -25 A�USTOS 2011

TOPLUMSAL Kad�n Hareketi Derne�i (TOKHADER)
Kad�köy �ube Ba�kan� Arzu Gül, Vak�fbank Umut
Çocuklar� Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Yat�l� �lk-

ö�retim Okulu ö�rencilerini her yaz oldu�u gibi bu yaz
da Sapanca K�rkp�nar'daki evinde a��rlad�. Ö�rencilere
evini açarak aile ortam�nda her türlü sosyal, sportif ve
e�lence imkanlar� yaratarak  güzel vakit geçirmelerini

sa�layan Arzu Gül, “Önemli olan çocuklar�n aile
ortam�nda 24 saat vakit geçirmeleriydi. Biz de bunu

en güzel �ekilde gerçekle�tirdik. Onlar� çok
seviyoruz… Bu çocuklar� topluma kazand�rmak için
bizler, aile birli�i ve gönüllü dostlar�m�zla bir �eyler
yapman�n çabas� içerisindeyiz. Unutmayal�m ki bu

çocuklar hepimizin çocuklar�... �mkan� olan tüm
hay�rseverleri bu tür etkinlikler de bizi yaln�z

b�rakmamalar�n� istiyoruz” dedi. 
ÇOCUKLARIN ‘UMUDU’ BU OKUL...

Kartal'daki Vak�fbank Umut Çocuklar� Sosyal
Rehabilitasyon Merkezi Yat�l� �lkö�retim Okulu,
1998'de �stanbul Valili�i, �stanbul �l Milli E�itim

Müdürlü�ü, Sosyal Hizmetler �l Müdürlü�ü ve Türkiye
Vak�flar Bankas� aras�nda imzalanan üçlü protokolle
e�itim ve ö�retime ba�lad�. Okulda, ailesi ve çevresi

taraf�ndan ihmal ve istismar edilmi�, bar�nma yeri
olmayan, sokakta ya�amak ve çal��t�r�lmak zorunda
b�rak�lm�� çocuklar�n ihtiyaçlar�n� kar��lan�yor, e�itim

veriliyor ve rehabilitasyon hizmeti sunuluyor.

TOKHADER’den Umut
Çocuklar�na özel bir gün

HAYDi ÇOCUKLAR ETÜTE!HAYDi ÇOCUKLAR ETÜTE!HAYDi ÇOCUKLAR ETÜTE!HAYDi ÇOCUKLAR ETÜTE!HAYDi ÇOCUKLAR ETÜTE!HAYDi ÇOCUKLAR ETÜTE!

�STANBUL KAPILARINI AÇIYOR

Es pe ran to di li ni bi le ni niz var d�r, an cak az ko -
nu �ul du �un dan duy ma m�z bi raz zor. Dün ya
di li di ye ta n�m la nan Es pe ran to, ya pay ola rak

124 y�l ön ce olu� tu rul mu�. Es pe ran to ke li me si nin
kö kün de ki an la m� umut et mek tir. Özet le dün ya da
tek bir di li umut et mek ad� na ya p�l m�� bir ak ti vist ha -
re ket tir, Es pe ran to.

SER VAS ke li me si es pe ran to di lin de hiz met
et mek ya da ser vis et mek an la m� na ge lir. Ser -
vas’�n bu an la m� n�n kar �� l� �� na ge len Ser vas En -
ter nas yo nal de,  61 y�l l�k bir si vil gi ri �im dir. Bu
si vil gi ri �im s� n�r lar öte sin de bi rey ler ara s�n da
za ma n�, kül tü rü ve ya �am la r� pay la� ma y�
he def ler. He de fi ne gi der ken de
tüm ser vas üye le ri bir bir le -
ri ni ev le rin de ko nuk
eder, mik ro dü zey de
ba r�� fa ali ye ti yü rü -
tür, gün için de bir -
lik te va kit ge çi rir.

T ü r  k i  y e ’ d e
Ser vas 40’a ya k�n
y�l d�r fa ali yet gös -
ter iyor.

Ser vas’a üye ol -
du �u nuz da, dün ya n�n
130 ül ke sin de ki ser vas l� -
lar la ya z� �a rak on la r� zi ya ret
ede bi lir, on lar da ka la bi lir ve gün
için de bir lik te va kit ge çi re bi lir si niz. Ay n� �e kil -
de dün ya n�n her han gi bir ye rin den bi ri le ri de,
e�er uy gun sa n�z si zi zi ya ret ede bi lir.

Ser vas’�n ba r�� ve kül tür pay la �� m� ad� na yü -
rüt tü �ü pro je le ri de var.

Bu haf ta Ser vas Tür ki ye Ba r�� Sek re te ri
Meh met Ate� ile An tak ya’da ya z�n bir ye ni si ni

dü zen le di �i “3. Ulus la ra ra s� Ser -
vas Bi zim le Ya �a y�n, Bi zim le
Pay la ��n Ço cuk Prog ra m�” üze ri -
ne ko nu� tuk.

● Meh met Ate� kim dir?
�le ri ye do� ru top lum sal de �i -

�i min mey da na gel me si için,
hem bi rey sel hem de top lu hal de

ça ba sarf et mek ge rek ti �i ne ina nan, �z mir’de �n -
gi liz ce ö� ret men li �i ya pan ve Ser vas Tür ki ye
yö ne ti min de iki dö nem dir Ba r�� Sek re te ri ola rak
gö nül lü ça l� �an bi ri yim. 

● Sev gi li Meh met yü rü tü �ü nüz pro je yi 
bi raz an la ta bi lir mi sin?

“Bi zim le Ya �a y�n, Bi zim le Pay la ��n Ço cuk
Prog ra m�” 2009 y� l�n da An tak ya’n�n Ekin ci bel -
de sin de ba� la d�. 3 y�l d�r ger çek le� ti rililiyor ve 9-
11 gün ara s� de vam ediyor. Her yaz Tem muz ba -
��n da Tür ki ye’den ve dün ya n�n her ta ra f�n dan
Ser vas üye le ri ni kö yü mü ze da vet edi yo ruz. Ko -
nuk lar biz le ya �a y�p, ço cuk la r� m� za dil, ti yat ro,

re sim, mü zik, dans, çev re, si ne ma, v.b.
ko nu lar da e�i tim ve ri yor lar. Ser -

vas gö nül lü le ri ço cuk la r�n ai le -
le rin de ka l� yor ve on lar la

gün lük ai le
y a  � a  m �  n �
pay la� ma
f�r sa t� ya -
ka l� yor lar.
Gün de 3 ya

da 4 sa at av -
lu da, bah çe -

de, so kak ta ya -
ni ya �a m�n ol du �u

her yer de e�i tim ve ren
gö nül lü ler köy de kal d�k la r�

sü re bo yun ca çe �it li et ki lik le re ka -
t� l�p ha ya t�n ak� �� n� ve kül tü rü
göz lem le ye bi li yor lar. Bu et kin lik -
le re amaç la nan kül tür ler ara s�
al��ve ri� ya par ken, ay n� za man da
bil gi bi ri ki mi nin de kar �� l�k l� bir
�e kil de yer de �i� tir me si ni sa� la -

mak t�r. Di �er bir he def ise, ço cuk la r�n yaz dö -
nem le ri ni ve rim li bir �e kil de ge çir me le ri ni, e� -
len me le ri ni ve ge li� me le ri ni sa� la mak t�r. Et kin -
lik ler so nun da or ta ya ç� kan ürün ler, halk la mi ni
bir fes ti val le pay la ��l mak t�r. 

● Na s�l bir et ki si olu yor pro je nin 
ka t� l�m c� la ra ya da gö nül lü le re?

Yurt içi ve d� ��n dan ge len gö -
nül lü le rin bil gi, be ce ri, ya -
�am tar z�, fi kir le ri ve
kül tür le ri köy ço cuk -
la r� na ve ve li le re
ak ta r� l� yor. Bi rey -
ler ha ya t�n sa de -
ce köy den iba ret
ol ma d� �� n� fark
edi yor lar. Ço -
cuk lar iç le rin de
ya �a d�k la r� an cak
far k� na ye te rin ce
va ra ma d�k la r� ve ile -
ri ye ta ��n ma s� ge re ken
de �er le ri ve iki dil li li �i fark
ediyor. Böy le si olum lu et ki ler den
do la y�, pay la �a rak ço �al ma s� im ka n� çok yük sek

oluyor. Ser vas gö nül lü le ri de
cok kül tür lü lük, çok dil li lik ve
ho� gö rü un sur la r� n� için de ba -
r�n d� ran  An tak ya ve k�s men
Or ta do �u kül tür le riy le ta n�� ma
f�r sa t� ya ka l� yor lar.

● Pro je de ço cuk lar la bi ra -
ra da s� n�z, pe ki ai le le rin yak la -

��m la r� na s�l?
Prog ra m�n ulus la ra ra s� ol -

ma s� bir den faz la ulu sun bi ri ki -
mi nin kö ye ta ��n ma s� an la m� na
gel iyor. Bu du rum, Ser vas ru -
hu nu yan s�t �yor ve ço cuk la r�n
dün ya n�n bir par ça s� ol duk la r�
his si ni ya �a ma la r� na neden
oluyor. Çev re den ve ai le den
ge len des tek  her y�l kat la na rak
art �yor. Ser vas gö nül lü le ri ni

ko nuk et mek is te yen gö nüllü ai le sa y� s� ço -
�al�yor ve kar �� l�k l� ola rak be ra ber ya �am dan
cid di an lam da fay da ve ke yif al�n�yor. Ya p� lan
et kin lik le rin içe rik le ri ço �un luk la bir lik te on la r�
de mem nun ediyor ve gö nül lü le rin ha yal le rin de -
ki et kin lik le ri öz gür ce yap ma la r� na des tek sun u-

yorlar. Prog ra m�n tüm et kin lik le ri ge nel -
lik le her han gi bir büt çe ge rek -

tir me ye cek �e kil de
plan lan d� ��n dan ai -

le ler den ya da
ço cuk lar  dan

her han gi bir
üc ret ta lep
edil miyor.
Gö nül lü ler
de ken di
im kân la r�y -

la kö ye
geliyor; ko -

nak la ma ve ye -
mek ih ti yaç -

la r� ai le ler
ta ra f �n dan

kar �� lan �yor. Bi zi en çok
se vin di ren, bu se ne ki et -
kin lik ler so nun da ai le -
le rin da ha �im di den
ge le cek se ne için
des tek ver me ye ha -
z�r ol duk la r� n� ifa de
et me le ri ol du. 

● Si zin bu fik ri -
niz na s�l or ta ya ç�k t�
ve na s�l ge li� me si ni

amaç la d� n�z?
Bu et kin lik le re olan

ih ti yaç ço cuk la r�n yaz dö -
nem le ri ni en ve rim li �e kil de ve
dün ya ile bü tün le� me f�r sa t� ya ka la ya -
rak ve bir çok alan ile il gi li me rak duy gu la r� n�
de� me ve ha yat la r� için ye ni se çe nek ler sun mak
ge rek ti �i ni dü �ü nü yor ol mam dan do� du. Ay r� ca
bu et kin lik ler le Ser vas, da ha �im di den ço cuk la -

r�n dün ya s� na gir meyi ve iler de bu ço cuk lar dan
bir çok Ser vas üye si nin or ta ya ç�k ma s� amaç -
l�yor.  

● Prog ra m�n iyi yan la r� n�n ya n�n da, zor -
lan d� �� n�z k� s�m lar ol du mu? Na s�l a� t� n�z?

Za man za man is te di �i miz ba z� ko nu lar da
yer li ya da ya ban c� gö nül lü bul mak ta zor la na bi -
li yo ruz. Ay r� ca ba z� ih ti yaç la r�n (gö nül lü le re d� -
�ar da ye mek ver me, gez dir me, k�r ta si ye, tek no -
lo ji, bo ya, vb.) kar �� lan ma s� için kü çük bir büt -
çe ye ih ti yaç du yul uyor. Gö nül lü ih ti ya c� n� Ser -
vas plat form la r�n da du yu ra rak gi der me ye ça l� �� -
yo ruz. Büt çe ih ti ya c� için he nüz bir gi ri �im de
bu lun ma d�k. 

● Bir son ra ki ad� m� n�z ne ola cak ?
Bi zim le Ya �a y�n, Bi zim le Pay la ��n Prog ra -

m� n�n Tür ki ye ve dün ya n�n ba� ka köy le rin de
ger çek le� ti ril me si amaç la r� m�z ara s�n da. 

● Ser vas’a üye ol mak ve pro je ye ka t�l mak
için ne ler yap mak ge re ki yor?

Üye lik için www.ser vas tur ki ye.org si te sin -
de ki ba� vu ru for mu nu zu dol du ra -

rak tur key@ser vas.org ad -
re si ne yol la ma n�z ge re -

ki yor. Ar d�n dan si zi
ara ya rak ar ka da� -

la r� m�z Ser vas’�
an la t�  yor lar,
bu yüz yü ze
bir gö rü� me
olu yor. E�er
ki siz ler de
Ser vas’�n al -

d� �� yo la
uyum sa� la ma -

y� is ti yor sa n�z,
gö rü� me ni zin ar -

d�n dan Ser vas’a ka bul
edi li yor su nuz. Ser vas’ta ki

ulus la rar s� pro je ler den fay da lan -
mak için www.ser vas.org si te si ni de zi ya ret ede -
bi lir si niz. Ge le cek y�l ki pro je de yer al mak için
yi ne tur key@ser vas.org ad re sin den bi ze ya za bi -
lir si niz.

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

SERVAS – Sosyal Dönüşüm ve Paylaşım

BEREKET, yard�mla�ma ve payla��m, Erenköy
sokaklar�nda da ya�an�yor. Yakla��k 10 y�ld�r Erenköy
sakinlerinden bir grup her cumartesi sokakta birlikte
iftar aç�yor. Her hafta farkl� ki�ilerin üstlendi�i, geçen

hafta Kad�köy Belediyesi Erenköy Gönüllü Evi
gönüllülerinden olan Kula, Aylin, Kay�arslan ve

�rfano�lu ailelerinin üstlendi�i, han�mlar�n yemek
haz�rlad���, e�lerinin servis etti�i Erenköy Meydan�’nda

haz�rlanan bu sofraya çevre esnaf� ve arzu eden
herkes kat�labiliyor. Dostluk ve ikram�n ya�and��� bu

iftar sofralar�n�n önümüzdeki y�llarda artarak
ço�almas�n� umut eden gönüllüler, sofraya herkesi

davet ederken bu tarz geleneklerin devam etmesi için
ellerinden geleni yapacaklar�n� söylüyorlar.

Erenköy gönüllüleri
SOKAKTA �FTAR VERD�

Meh met Ate�

KADIKÖY Belediyesi Çocuk Etüt
Merkezleri'nde yeni dönem kay�tlar� 23

A�ustos'ta ba�l�yor. 13 Eylül'e dek sürecek
kay�t döneminde, kay�t olacak ö�rencilerin 2

adet vesikal�k foto�raf, ö�renci belgesi ve üye
kay�t formuyla ba�vurmalar� yeterli.

Merkezlerden, Kad�köy’de oturan ve kay�t
ko�ullar�n� ta��yan her ö�renci faydalanabiliyor,

ancak Fikirtepe, E�itim, Dumlup�nar,
Merdivenköy, Hasanpa�a bölgelerinden yani

merkezlere yak�n ikamet eden ö�rencilere
öncelik tan�n�yor. Pazartesi günleri kapal� olan

merkezler, Sal� ve Pazar Saat: 09.00-17.00
aras�nda hizmet veriyor.

● Bedri Rahmi Eyübo�lu Çocuk Etüt
Merkezi Tel: 418 83 24, 

● Fazıl Hüsnü Da�larca Etüt Merkezi 
Tel: 565 13 54

● Cemal Süreya Çocuk Etüt Merkezi 
Tel: 414 31 85, 

● Kemal Tahir Çocuk Etüt Merkezi 
Tel: 348 23 93

Kayıtlar başlıyor

Kadıköy Belediyesi'nin 4  Çocuk Etüt Merkezi'nde kayıtlar ba�lıyor. 23 A�ustos'ta
ba�layan kayıtlar, 13 Eylül'e dek sürecek. Dershaneye gitme imkânı olmayan dar

gelirli ailelerin çocuklarına ücretsiz hizmet veren merkezlerde, ö�renciler hem
e�itim alıyor hem sosyal yönden geli�iyor.

‘Açık Kapı Mimarlık 2011 Festivali’, �stanbul'un
önemli binalarını ücretsiz gezme fırsatı sunuyor.

●  Gökçe UYGUN
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� Kısa Hayat Öyküm
� Abidin Dino
� Can Yayınları

“Benim yapabildi�im, yapt���m� umdu�um, son
solu�uma de�in yapaca��m-ki önümde uzun bir
zaman yok, biliyorum bu birtak�m �eylerin
yakla�makta oldu�u duygusunu ya�amak ve
ya�atmak. Her zaman felaketleri dü�ünmemek
gerek. En korkunç ac�lardan sonra tüm bu
ya�ad�klar�m�z ola�anüstü güzellikte bir ya�ama
dönü�ebilir.” AB�D�N D�NO K�sa Hayat Öyküm’de,
resimleri, desenleri, karikatürleri, heykelleri,
öyküleri, denemeleri ve tüm bir ya�am�yla bize
hep sanat�n ve ya�am�n ne oldu�unu göstermi�
olan Abidin Dino’nun ya�am öyküsü yer al�yor.
Kendi kaleminden, kendi a�z�ndan. Abidin

Dino’nun �a��rt�lar ve
güzelliklerle dolu ya�am
serüveni, yaln�zca tümüyle
kendine özgü, gerçek bir
sanat insan�n�n ya�ad�klar�n�
birinci elden dile getirmekle
kalm�yor, ayn� zamanda 20.
yüzy�l boyunca Türkiye’de ve
dünyada sanat ve politika
alanlar�nda ya�ananlara da
tan�kl�k ediyor.
� Halide Edib 

� �pek Çalı�lar
� Everest Yayınları

“Latife Han�m” kitab�yla
yak�n tarihimize farkl� bir
gözle bakmam�z� sa�layan
�pek Çal��lar’dan çarp�c� bir
Halide Edip gerçe�i..

��gale kar�� isyan�n hatibi…
1915 Ermeni tehcirinde sesini yükseltmi�; idam
cezas�na yüz y�l önce kar�� durmu� birkaç ayk�r�
isimden biri… Mahatma Gandhi’nin, Bertrand
Russell’�n ve Yahya Kemal’in yak�n dostu…
Ali Ayet ile Hasan Zeki’nin annesi… Yüzlerce
makalenin, onlarca kitab�n yazar�… A�k�n ve
hürriyetin her gün yeniden kazan�lmas�
gerekti�ine inanan, dünya çap�nda entelektüel bir
kad�n, Halide Edib… “Onunla Bayan Isabel Fry’�n
evinde tan��t�m ve anlatt�klar�n� saatlerce tek
ba��ma dinledim. ‘Haremin I����’ ile birlikte bir
odaya kapat�lm�� Byron gibi hissetmeme neden
olan o büyüleyici güzelli�i olmasayd�, belki de
siyasi fikirleri daha çok akl�mda kal�rd�. Hat�ra
defterime, ‘Bir ceylan� and�ran yumu�ac�k süzgün
bak��lar�, hafifçe yukar�ya k�vr�lm�� minik üst
duda��, ince uzun burnu ve dalga dalga bak�ra
çalan esmer saç örgüleri, incecik ve alabildi�ine
zarif endam�yla, görüp görebilece�im en enfes
yarat�k’ diye not dü�mü�üm. �nsan� altüst eden bir
kad�nd�; bizi ba� ba�a b�rakt�klar�nda hafif yüzüm
k�zarm��t�, belki her ikimiz de biraz utanm��t�k.
Ancak, hemen ciddi bir sohbete giri�ti ve ate�li

ate�li bana Jön
Türkleri anlatmaya
koyuldu…”
Henry W. Nevinson
�pek Çal��lar’�n,
roman ak�c�l���nda
kaleme ald��� bu
kitap; sab�rl�, ayr�nt�l�
bir ara�t�rmaya,
tan�kl�klara, bugüne
kadar gün �����na
ç�kmam��
mektuplara, ar�iv
belgelerine
dayan�yor. Çal��lar,
edebiyat ve siyasetle
geçmi� bir ömrün

karanl�kta kalm�� yanlar�n� da içeren
çal��mas�yla, “Halide Edib
Gerçe�i”ni anlat�yor.
� Mars’ta Bir Antropolog

� Oliver Sacks
� Yapı Kredi Yayınları

1933 do�umlu, nöroloji ve psikoloji
profesörü Oliver Sacks'�n bütün
yap�tlar�n� yay�mlayan YKY �imdi de
Mars'ta Bir Antropolog'u Türk
okuruna sunuyor. Oliver Sacks
Mars'ta Bir Antropolog'da, normal
ile patolojik olan aras�ndaki ayr�m�
belirleyen ölçütlerin ki�inin ya�am�
mercek alt�na al�nd���nda görece nas�l de�i�kenlik
gösterdi�ini gözler önüne seren, dudak uçuklat�c�
yedi farkl� ya�am öyküsünü aktar�yor. Ki�inin
normal d��� davran��lar�n�n ki�iye özgü bir
ya�amsall�k kazanmas� ve varolu�unu ele
geçirmesiyle yak�ndan ilgilenen Oliver Sacks
basmakal�p bir nörolog olarak de�il yerine göre
bir nöro-antropolog kimli�iyle ama as�l beynin
i�levlerine, zihnin i�leyi�ine ve bili�sel süreçlere
odaklanan merakl� bir doktor kimli�iyle vakalara
yakla��r, normalin çemberinden d��a f�rlat�lm�� bu
insanlar�n gerçek öyküsüne kafa yorar: Bilimsel
ç�kar�mlar�n�, bilimin t�kand��� noktalar�,
gözlemlerini bir “hastal�k raporu” kurulu�unda ya
da akademik bir dilin so�uklu�uyla de�il bilim
insan� ciddiyetiyle, yer yer kendisini de hastan�n
yerine koyarak, okurla bir bilim güncesi
s�cakl���nda payla��r. Mars'ta Bir Antropolog pek
çok roman yazar�na parmak �s�rtacak türden,
edebiyatç�lar�n k�skanarak
okuyacaklar�, gerçe�i kurguya
de�i�meyen bir ya�am kullanma
k�lavuzu. Okur Oliver Sacks'�
kitaplar�ndan oldu�u kadar,
yazd�klar�na ve inceledi�i vakalar�n
oda��nda aktard��� gerçek
ya�amöykülerine sineman�n yak�n
ilgisi nedeniyle filmlerden de (izleyici
gözüyle) a�ina. Sacks'�n Uyan��lar
kitab� ayn� adla sinemaya uyarlanm��
(1990), film özellikle Robert de Niro
ve Robin Williams'�n ba�ar�l�
oyunculuklar�yla sürükledi�i
senaryosuyla izleyiciyi derinden

etkilemi�ti. Mars'ta Bir Antropolog'da
yer alan öykülerden “Görmek ve
Görmemek” (At First Sight, 1999),
“Son Hippie” (The Music Never
Stopped, 2011) de filme al�nd�.
Ayr�ca “Mars'ta Bir Antropolog”
denemesinde ad� geçen Temple
Grandin'in hayat�n� anlatan, Mick
Jackson'�n yönetti�i Temple Grandin
(2010) de beyaz perdeye aktar�ld�.
� Böcek

� Richard Marsh
� Can Yayınları

Paul Lessingham, gelece�i parlak bir
politikac�d�r. Ne var ki M�s�r’dan gelen ve Kraliçe
Viktoria’n�n yasaklar �ehri Londra’da sürekli biçim
de�i�tirerek serbestçe dola�an “Böcek”,
Lessingham’�n kâbusu olacakt�r. �sis’in müritlerine
kar�� i�lenmi� bir suçun intikam�n� almaya gelen
bu amans�z yarat�k kurbanlar�n� deh�ete
sürüklerken, hiç kimse güvende de�ildir. Marsh’�n
roman�, Stoker’�n Drakula’s�, George du
Maurier’nin Trilby’si, Sax Rohmer’�n Fu Manchu
dizisi gibi XIX. Yüzy�l sonlar�yla XX. Yüzy�l
ba�lar�na özgü sansasyonel yap�tlar aras�nda yer
al�yor. Yine o yap�tlarda çok s�k rastlanan bir
teknikle, gerilim yaratmak amac�yla, hikâye farkl�
ki�iler a�z�ndan aktar�l�yor. Böcek, hem bir korku
roman�n�n, hem bir a�k hikâyesinin, hem de bir
dedektif roman�n�n özelliklerini ta��yor.
� Satre’ın Lavabosu /
Büyük Yazarlardan Tamirat ��leri Elkitabı

� Mark Crick
� Can Yayınları

Edebiyat�n "usta" yazarlar�ndan,
evdeki her türlü tamirat� kendiniz
yapabilmeniz için yararl� bir kitap 
E�er büyük yazarlar, kalemlerini
“kendi i�ini kendin yap” k�lavuzu
yazmakta konu�tursalard�, sonuç
nas�l olurdu? Örne�in Sartre,
“bulant�” yaratacak kadar t�kanm��
lavabolar� açma metodu, Hemingway
ise “ya�l� adam” için duvar kâ��d�
yap��t�rma yöntemi yazsayd�? Bir
Milan Kundera kahraman�n�n,
dikizlenmeyi cama macun çekerken
tecrübe etti�ini dü�ünün ya da erotik

edebiyat�n ba�yap�tlar�n�
vermi� Anaïs Nin'in, bu kez
marifetlerini panel kap�
boyamada
konu�turdu�unu, hem de
ayn� cüretkârl�k, ayn�
hassasiyetle.. Kafka'n�n
Çorbas� adl� kitab�yla
tan�d���m�z Mark Crick,
elinizdeki kitapta
Dostoyevski'den Beckett'e,
Goethe'den Duras'a,
edebiyat tarihinin on dört
dev isminin en ünlü
yap�tlar�n� al�p, günlük hayat�m�z�n en s�radan
i�lerine uyarlam��. Tabii ki her birine ironinin ak�l
dolu merce�i ard�ndan bakarak... Bu kitab�n
“dayan�lmaz hafifli�i” sizi kendinizden geçirecek
ve “u�ultulu tepeler”de bir gezintiye ç�karacak...
Üstelik kahkahalarla güldürerek...
� Halep
-Serhat Öztürk
-Can Yayınları
400 y�l� Osmanl� egemenli�inde geçmi�, be� bin
y�ll�k bir kent Halep. Yemekleri mutfak
kültürümüze, ya�ant�s� edebiyat�m�za, deyi�leri
(Halep oradaysa ar��n burada) dilimize girmi�. 
Tuhaft�r bunca a�ina oldu�umuz kent hakk�nda
çok az �ey biliyoruz. Serhat Öztürk kitab�nda,
Karagöz'deki kadim dolaba binerek, araklar ve
�araplar e�li�inde Hollywood filmlerine esin
kayna�� olan Tanr� Hadad'dan St. Simeon'un
hikâyesine,
Kapal�çar��'n�n
dehlizlerinden kalenin
etraf�nda �ekillenen yeni
dünyaya, hecin
develerinden vi�neli
kebaba, Araplara
bak���m�zdaki
garbiyatç�l�ktan Halep
Ermenilerine,
Neanderthal insan�ndan
Ümmü Gülsüm'e bir
kültürel co�rafyay�
ku�atmaya çal���yor. Ta�
ve zaman üzerine bir
seyahatname...

Ad� n�, Ame ri ka k� ta s� na yap t� �� se ya -
hat ler hak k�n da yaz d� �� ya z� lar la ün -
le nen �tal yan tüc car ve ha ri ta c�

Ame ri go Ves puc ci'den alan sa va� ge mi si,
�s tan bul du ra ��n da Sa ray bur nu’na de mir le -
di. 5 gün bo yun ca �s tan bul lu la ra ka p� la r� n�
açan Ame ri go Ves puc ci, ken di si ni gö ren le -
re ade ta Or ta ça�’� ya �at t�.

�tal yan do nan ma s� n�n 80 ya ��n da ki ün -
lü yel ken li okul ge mi si Ame ri go Ves puc ci
�s tan bul'a ilk ola rak 1935'te gel di. 70 met -
re lik uzun lu �u, 15 met re lik eniy le dün ya -
n�n en bü yük yel ken li si ol ma un va n� na sa -
hip olan Ame ri go Ves puc ci, gü nü müz de
�tal yan do nan ma s� n� hem pres ti jiy le hem
de e�i tim ge mi si ol ma s� yö nüy le tem sil
edi yor.

�s tan bul’a 9'un cu kez de mir atan muh -
te �em ge mi de fark l� mil let ler den 24'ü ka d�n
ol mak üze re top lam 110 ö� ren ci bu lu nu -
yor. 5 Tem muz'da �tal ya'n�n Bor no �eh rin -
den ba� la yan ge zi si kap sa m�n da �s tan bul’a
u� ra yan ve bu ra da 14 A�us tos Pa zar gü nü -

ne ka dar ka lan ge mi de 278 ça l� �an
ol mak üze re e�i tim sü re ci bo -
yun ca 480'e ya k�n ki �i bu lu -
nu yor. 

Her yaz e�i tim ama -
c�y la ö� ren ci le riy le
dün ya ya aç� lan ge mi
pa zar te si gü nü �s tan -
bul'dan de mir ala rak,
Uk ray na'ya do� ru
yo la ç�k t�. Bu y�l 7
bin mil lik bir se yir
iz le ye cek olan
Ame ri go Ves puc ci,
Bul ga ris tan, Uk ray -
na, Ro man ya ve Yu -
na nis tan'a da u� ra ya -
cak.
■ NE GE M� AMA!..

Ge mi de 4 dü men
bu lu nu yor ve dü men ler 8
ki �i ta ra f�n dan kon trol edi -
le bi li yor. Yar bay Fran ces co
Ro tun di yelkenlinin pro je si ni
1800'lü y�l la r�n ba ��n da ge mi tar z�n -

dan esin le ne rek ha z�r la d�. An cak
ha z�r la d� �� yel ken li pro je si

uzun y�l lar ha ya ta ge çi ri le -
me di. Pro je an cak 1920'li

y�l lar da ge mi nin in �a s�y -
la ha yat bu la bil di. 1931
y� l�n da hiz me te gi ren
ge mi, 5 se ren li 3 adet
di re �e, 300 met re ka -
re yel ke ne ve de niz
se vi ye sin den 54
met re yük sek li �e
uza nan ana di re �e
sa hip. Bu yö nüy le
ta ri hi yel ken li, dün -
ya n�n en bü yük yel -
ken li si ol ma özel li �i -

ni ta �� yor.
■ GÜ NEY AME R� -

KA KI TA SI NI 
O BUL MU� TU

Ame ri ka K� ta s�’na ad� -
n� ve ren �tal yan de niz ci

Ame ri go Ves puc ci, 1454’te Flo -
ran sa’da do� du. Co� raf ya ve koz -

mo lo ji ye kü çük ya� ta il gi du yan Ves puc ci,
1491’de Me di ci’nin Se vil la’da bu lu nan ge -
mi ci lik �ir ke tin deki gö re vi s� ra s�n da Kris -
tof Ko lomb ile ta n�� t�. Ves puc ci, Ma y�s
1501’de ikin ci ke �if ge zi si ne ç�k t�. Ca bo de
San to Agos tin ho’ya ula� t�k tan son ra Ri o de
Ja ne iro Kör fe zi’ni ke� fet ti. Ar d�n dan, gü -
ne ye yö ne le rek Ri o de la Pla ta’ya in di ve
Pa ta gon ya k� y� la r� n� do la� t�k tan son ra
Tem muz 1502’de Liz bon’a ge ri dön dü. Bu
ge zi si s� ra s�n da, bu lu nan top rak la r�n As ya
K� ta s�’n�n par ça la r� ol ma d� �� n� far ke den
Ves puc ci, da ha son ra mek tup la r�n da bu
top rak lar dan “Ye ni Dün ya” ad�y la söz et -
mi� tir. 1508’de ba� k� la vuz lu �a ata nan
Ves puc ci, ye ni bu lu nan böl ge le rin ha ri ta la -
r� n�n ya p�l ma s� na ve de niz ci le rin ye ti� me -
si ne kat k� da bu lun du. �lk kez, 1507’de
Mar tin Wald se emül ler ta ra f�n dan Fran -
sa’da ya y�m la nan bir co� raf ya ki ta b�n da,
Bu gün Gü ney Ame ri ka K� ta s� ola rak ad -
lan d� r� lan ve Ves puc cu’nin Ye ni Dün ya
ad� n� ver di �i k� ta, Ame ri go Ves puc ci’nin
ad�y la an�l d�. Ame ri go Ves puc ci, 22 �u bat
1512’de �s pan ya’da öl dü.
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KÖ�ES�K�TAP

Twit ter ve Fa ce bo -
ok’tan ha ber le �ip

top la nan des tek çi -
ler, 13 A�us tos Cu -
mar te si gü nü sa at
14:00’de Ka dı köy-
Be �ik ta� va pur is -
ke le si nin önün de

bu lu� tu. Pro tes to ya
ka tı lan lar adı na ba -
sın açık la ma sı ya -

pan es ki mil li vo ley -
bol cu ve I�ık Spor
oyun cu su Ba �ak

Koç, “Bi zim bu ra da
ol ma ne den le ri miz -
den bi ri ilk ola rak
biz den bi ri nin bu ola ya ma ruz
kal ma sı. An tren man la ra ya da

maç la ra gi der ken ve ya her han -
gi bir �e kil de nor mal ha ya tı mı zı
ya �ar ken �u an da da üs tü müz -
de gör dü �ü müz �ort la rı -

mız la her ye re gi de bi le -
ce �i miz inan cın da yız.

Çün kü her za man
söy lü yo ruz, me de ni
ve de mok ra tik bir

ül ke de ya �a dı �ı mı zı
zan ne de rek bu ra da -
yız ve öy le ol ma sı nı
umut edi yo ruz. Hiç
kim se giy dik le ri yü -
zün den yar gı la na maz.
Bu ra da en dik kat edil me -
si ge re ken ko nu, ka dı na �id -
det, ka dı na �id de tin ya nı sı ra
ya �a yan her can lı ya �id det ön
pla na çı kı yor. Bir ba �ör tü lü,

spor cu, �ort lu ol sa da ya pı lan
�id de ti ön pla na çı kar mak is ti -
yo ruz” de di. “Nur can oto bü se

bin di �in de ona, ‘�n dir �u ayak la -
rı nı, bu �ort ne dir?’ de ni li yor.

Aca ba biz de ra hat sız lık du yu -
yo ruz di ye sa hur saa tin de ra -
ma zan da vul cu su nu mu döv -

me li yiz?” di ye rek söz le ri ne de -
vam eden Koç, bun la rın olu� -
ma ma sı için, e�i tim le, ge li� -

mey le ve din le la ik li �i bir bi rin -
den ayır mak ge rek ti �i ni söy le di.

BE ��K TA�, NUR CAN’A
�Z�N VER ME D�

Be �ik ta� Ku lü bü’nün “Spor cu -
la rı mı zı bu ola ya ka rı� tır mak is -

te mi yo ruz. Hiç bir �e kil de bir
açık la ma yap ma ya cak lar” �ek -
lin de açık la ma yap tı �ı nı be lir ten

Ba�ak Koç, “Türk
Vo ley bol Mil li Ta -
kı mı oyun cu la rı da
bi ze des tek ver -

mek is te di ler, an -
cak �u an da ha zır -

lık kam pın da lar.
Kon san tras yon la -
rı nın bo zul ma sı nı
is te me yen Fe de -
ras yon Ba� ka -

nı’nın açık la ma sı
ne de niy le ara mız -
da yok lar. Ke� ke
da ha faz la spor cu
ar ka da �ı mı zı bu ra -
da gö re bil sey dik”

di ye ko nu� tu. Koç, bir ba sın
men su bu nun “Ola yın asıl sız ol -
du �u yö nün de söy len ti ler var,
bu ko nu da ne dü �ü nü yor su -

nuz?” �ek lin de ki so ru su na
da “Olay gü nü ben ora -

da de �il dim an cak
biz ar ka da �ı mı zın
yap tı �ı açık la ma -
la ra gü ve ni yo ruz.
Bu ra da pat la yan

bir du dak var,
biz bu nun için
ar ka da �ı mı za
des tek ol mak

ama cıy la bu ra da -
yız. �id de te ha yır!”

ya nı tı nı ver di.
VO LEY BOL CA M� ASIN DAN

SI FIR DES TEK
Vo ley bol ca mi asın dan olan ya
da ol ma yan her ke se te �ek kür
eden Ba �ak Koç, “Sa ha da bir -
lik te ter dök tü �ü müz in san la rın
da bu ra da ol ma sı nı bek ler dim”
de di. �s te ni len des te �i bu la ma -
dık la rı nı söy le yen Ba �ak Koç’a,
Hal ke vi üye si ka dın lar ve Ka dın -

ca Der gi si ça lı �an la rı des tek
ver di. Ya pı lan ba sın açık la ma sı -
nın ar dın dan sa at 14:45 Be �ik -
ta� va pu ru na bi nen des tek çi ler,
Be �ik ta�’tan Le vent oto bü sü ne
bin di ler. Bu ra dan met roy la 4.

Le vent’e gi den des tek çi ler, al -
kı� lar la ey le me son ver di ler.

Be �ik ta�’ta ey le me ka tı lan Ec -
za cı ba �ı Alt Ya pı oyun cu su Se li -

nay Fi liz, ey le me ka tı lan ikin ci
vo ley bol cu ol du. 
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Voleybol oyuncusuna
‘�ORTLU DESTEK’

Sarıyer’de
belediye 

otobüsünde kısa �ort
giydi�i için saldırıya
u�rayan Be�ikta�
Kadın Voleybol

Takımı oyuncusu
Nurcan

�brahimo�lu’na 
15 ki�ilik gruptan 

destek geldi. 

İstanbul’dan 
AMERIGO VESPUCCI

geçti

İstanbul’dan 
AMERIGO VESPUCCI

geçti

İstanbul’dan 
AMERIGO VESPUCCI

geçti

İstanbul’dan 
AMERIGO VESPUCCI

geçti

İstanbul’dan 
AMERIGO VESPUCCI

geçti

İstanbul’dan
AMERIGO VESPUCCI

geçti

● Mustafa SÜRMEL�

9. kez �stanbul’a demir atan �talyan donanmasının anıt gemisi Amerigo Vespucci’yi görmek isteyenler kuyruk olu�turdu. Görenlerin
Ortaça� denizcilik teknolojisini yerinde görme imkanı buldu�u dev yelkenli, prestij ve e�itim gemisi olarak hizmet veriyor.

Hazırlayan: Ula� YILMAZ
ulas1980@gmail.com
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● Semra ÇELEB�

Ru hi Su Dost lar Ko ro su’nda tür kü ler le ba� la yan
mü zik se rü ve ni, tan go lar dan olu �an ilk al bü mü
“A�k” ile de vam eden Meh tap Me ral ay n� za -

man da Ka d� köy lü bir �ar k� c�. Al büm de ki 9 tan go dan
7’si nin söz ve mü zi �in de ken di im za s� bu lu nan 28 ya -
��n da ki genç mü zis ye nin “Ke di Mev si mi” isim li bir de
�i ir ki ta b� bu lu nu yor. Meh tap Me ral ile bir ba� ka mü zis -
yen �l kay Ak ka ya ve e�i nin i� let ti �i Mo da’da ki Va mos
Bi en isim li ka fe de bu lu� tuk; tür kü ler den, tan go lar dan,
�i ir den ve ta bii ki Ka d� köy’den ko nu� tuk. 

● Mü zik ya �a m� n�z na s�l ba� la d�?
Be nim mü zik ha ya t�m ilk ola rak Ru hi Su Vak f� ve

Ru hi Su Dost lar Ko ro su’nda ba� la d�. �lk mü zik e�i ti -
mi mi ora dan al d�m. Son ra Mar ma ra Üni ver si te si Mü -
zik E�i ti mi Bö lü mü’nü bi tir dim Ana da l�m ke man. Da -
ha son ra da or kes tram la çe �it li yer ler de sah ne al ma ya
ba� la d�m.

● Kaç ya ��n day d� n�z ko ro ya gir di �i niz de?
Li se y�l la r�n day d�m he nüz. Li se 2. s� n�f tay d�m hat -

ta ko ro nun da en kü çü �üy düm. Be nim ha ya t�m da Ru -
hi Su Vak f� ve Dost lar Ko ro su bir dö nüm nok ta s� d�r
ger çek ten.

● Ai le de böy le bir da mar m� var d�? Tür kü le re ve
özel lik le de Ru hi Su’ya ya k�n l�k gi bi…

El bet te. Hem kö ken le ri miz ge re �i tür kü le ri çok se -
ver dik hem de ba bam iyi bir Ru hi Su din le yi ci siy di.
Be nim de elim den tu tup ko ro ya gir me mi sa� la yan ki �i
ba bam d�r. O za ma na ka dar pro fes yo nel bir mü zik e�i -
ti mim ol ma m�� t� ve ben Ru hi Su Vak f�’nda bu nun için
çok geç kal ma d� �� m� fark et tim. “Bu i�i ben çok se vi -
yo rum, ya pa bi li rim” duy gu su nu ya �a tan yer ora s� d�r.
Bir de o za ma na ka dar tür kü din ler dim ama ba� ka bir
tür kü söy le me bi çi miy le Ru hi Su sa ye sin de ta n�� t�m. 

● Üni ver si te de Ba t� Mü zi �i e�i ti mi al d� n�z. Ne -
den tür kü ler le de vam et me di niz?

Ben tür kü le ri çok se vi yo rum ama her za man �ar k�
söy le mek gi bi bir duy gum var d�. �ar k� c� söz cü �ü nü de
çok se ve rim me se la. Hâ lâ ken dim ve ya dost la r�m için
tür kü söy lü yo rum ama ba� ka bir �ey yap mak is te dim.
Mü zi �i min ba� ka bir �e ye evi ri le ce �i ni bi li yor dum.
Çok sev di �im ka d�n vo kal ler var d�, dün ya mü zi �i ni ta -
kip edi yor dum. �ran mü zik le ri ni, Fran s�z, Al man halk
�ar k� la r� n� ve bir çok fark l� ül ke nin mü zik le ri ni ta kip
edi yor dum. Biz den de Zu hal Ol cay hep çok sev di �im
bir isim ol mu� tur. Ve dat Sak man, Bü lent Or taç gil… O
da mar ba na çok ya k�n. Be nim de ken di me öz gü �ar k� -
la r�m ol du �u için bir ka nal aç ma ya ça l�� t�m ken di me.
Bu nun yo lu da, tür kü leri çok sevmeme ra� men ba� ka
bir alan Ba t� Mü zi �i gi bi gel di ba na.

● �lk al bü mü nüz de bir sür priz ol du as l�n da. Çok
uzun za man d�r tü mü tan go lar dan üs te lik ye ni bes te
tan go lar dan olu �an bir al büm ç�k ma m�� t�. Tür kü ler -
den tan go ya ge çi� na s�l ol du?

Ben hep �ar k� söy le dim ve hep sö zü ve mü zi �i

ba na ait �ar k� la r�m ol du. Or kes tram la
sah ne al�r ken, Türk çe
tan go lar söy lü yor dum.
Son ra tan go dans ola rak
ha ya t� ma gir di. Bak t�m ki
za man içe ri sin de tan go
�ark� la r�m ol ma ya ba� la -
m��. Bu ta ma men çok din -
le mek ten ve tan go nun ha ya -
t� ma çok nük set me siy le il gi -
li bir �ey. Ya ni �ar k� la r�m
pro je yi olu� tur du lar za man la.

● Tür ki ye’de tan go bes te
üre ti mi çok azal d� hat ta uzun -
ca bir sü re dir yok…

Cum hu ri yet son ra s� mü zik -
te ki dev rim le be ra ber çok yo �un
bir tan go üre ti mi var d� as l�n da.
Sa n� yo rum en son Esin En -
gin’den son ra bu üre tim ba ya
azal d�. Tan go biz de çok se vi len bir tür. Hat ta hâ lâ
pop �ar k� c� la r� m�z bi le al büm le ri ne bir iki ta ne tan go
�ar k� ek li yor lar. Ama ta bi ba� tan so na tan go lar dan ve
ye ni tan go lar dan olu �an bir al büm yok tu. 

● Al bü mün bü yük bö lü mü si zin söz ve bes te le -
ri niz den olu �u yor de �il mi?

9 �ar k� var al büm de. Bir Pi az zo la �ar k� s� var; As -
tor Pi az zo la’n�n Ob li vi on �ar k� s� n� ben “Git”ola rak
adap te ettim Türk çe’ye, ye ni söz ler le bir lik te. Se zen

Ak su’nun söy le di �i, Ay sel Gü rel’in
söz le ri, Sel mi An dak’�n bes te si olan
“Ben Her Ba har Â��k Olu rum”u ye -
ni den yo rum la d�m. O me se la sür -
priz olu yor din le yen ler için. Se zen
Ak su söy ler ken hep ilk ba har gi bi
söy lü yor, ben bi raz �ar k� n�n duy -
gu su nu son ba ha ra çek tim. Bir de
ede bi yat la da çok il gi li ol du �um
için �ran l� ka d�n �a ir Fu ru�’un
“Ka y�p” ad l� �i iri ni bes te le dim.

● O �i ir de çok et ki le yi ci
ge çek ten. Var m� si zi et ki le -
yen ba� ka ka d�n ede bi yat ç� -
lar?

Be nim bir üç lüm var za -
ten; �i ir de Nil gün Mar ma ra,

öy kü de Te zer Öz lü, Sev gi Soy -
sal. Gül ten Ak�n �i iri ni çok se vi yo rum. Ye ni

isim ler den ta kip et tik le rim; geç ti �i miz gün ler de kay -
bet ti �i miz Di dem Ma dak ve Gon ca Öz men. Ben ede -
bi yat dâ hil sa na t�n her da l�n da ka d�n da ma r� n� çok
önem se yen bi ri yim ve ha ya ta ka d� n�n pen ce re sin den
bak ma y� çok se vi yo rum. Tan go da bu an lam da çok
önem li, çün kü tan go ka d�n du ru �u nun dik ol du �u ve
ken di ni ifa de ede bil di �i bir dans.

● Al büm Ada Mü zik’ten ç�k t�. �lk al bü mü nü ç� -
ka ran bir sa nat ç� ya bü yük bir ya p�m �ir ke ti nin des -
tek ol ma s� na s�l ol du?

Ada mü zik ger çek ten “ada” gi bi. Çok önem li mü -
zis yen le rin için de ol du �u bir �ir ket ben ce.  Za ten çok
din li yor dum Ada Mü zik’in sa nat ç� la r� n�. Tek bir gö -
rü� mem ol du, o da ken di mi çok ha z�r his set ti �im de
yap t� ��m bir gö rü� mey di. Pro je yi sev dik le ri için des -
tek ol du lar. Bu çok k�y met li be nim için. Ba ki Du yar -
lar aran je le ri yap t�, En gin Gür key per küs yon la r� çal -
d�, Al tu� Ön cü ke man la r� çal d�, bir de ta bii gö rün me -
yen ta ra f� var. Çok uzun y�l lar d�r ya va� ya va� bu pro -
je ken di ni ha z�r la d� �� için çok in sa n�n eme �i var bu
al büm de.

● Bi raz da Ka d� köy’den ko nu �a l�m. Bu ra da ya -
�a yan bir mü zis yen ola rak Ka d� köy’ün �ar k� la r� n� za
kat k� s� olu yor mu?

Çok! Ka d� köy’ü çok se vi yo rum. Da ha ön ce ai -
lem le Av ru pa Ya ka s�’nda ya �� yor dum. Son ra çok
sev di �im mü zis yen bir dos tum la Yel de �ir me ni’nde
otur ma ya ba� la d�k. Yel de �ir me ni’ni de çok se vi yo -
rum. Çok koz mo po lit bir yer Ka d� köy. Onun d� ��n da
ca n� n�z ne is ti yor sa Ka d� köy’de ya pa bi lir si niz. Yal -
n�z kal mak is te di �im de ka la bi li yo rum, dans et mek is -
te di �im de dans ede bi le ce �im, de ni ze bak mak is te di -
�im de ba ka bi le ce �im ya ni ih ti ya c�m olan her �ey Ka -
d� köy’de var. O yüz den ba� ka hiç bir ye re git me den
ya �a d� ��m ay lar ol mu� tur bu ra da. Ba� ka hiç bir semt -
te böy le ya �a ya maz d�m. �n san la r� çok gü zel. Ka d� -
köy’ün ke di le ri var bir de. Ke di le ri çok se vi yo rum.
Ke di le rin öz gür ce yü rü me di �i ve ka r�n la r� n�n doy ma -
d� �� bir yer de ya �a ya mam. 
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TÜRK�YE’DE sanata
uygulanan sansürü

belgeleyecek Siyah Bant
Platformu kuruldu.

Siyah Bant, farkl�
aktörler taraf�ndan farkl�

yöntemlerle sanata
uygulanan sansür

vakalar�n�n ara�t�r�ld���, web
sitesi arac�l���yla

belgelendi�i ve tart���ld���,
sansürle ilgili kaynaklar�n ve

yurtd���ndan sansür
örneklerinin payla��ld��� bir
platform. Platform, sansür

kavram�n� sadece yasalarla de�il, farkl� aktörlerle
uygulanan çe�itli sansür yöntemlerinin hepsini

kapsayan biçimde inceleyece�ini belirtiyor.
Sansür uygulay�c�lar�na örnek olarak devlet

kurumlar�, politik gruplar, partiler, devletin ç�kar�n�
gözeten bireyler, mahalle örgütlenmeleri, kültür-

sanat kurumlar�, küratörler, meslek örgütleri, sektör
temsilcileri, fon veren kurulu�lar verilmi�.

Siyah Bant Haziran 2011-�ubat 2012 aras�nda
gerçekle�mekte olan ve 2000'den günümüze güzel
sanatlar, görsel sanatlar, sinema, müzik, dans ve

tiyatro alanlar�nda cezaland�rma, yasaklama, hedef

gösterme, tehdit etme, korkutma, a�a��lama,
engelleme, sald�r�, gayrime�rula�t�rma, ötekile�tirme

gibi yöntemlerle uygulanan sansür vakalar�n�
ara�t�racak. Bu süre içerisinde, web sitesinde

belgelenmesi için vakalar ara�t�r�lacak. Belirlenen
kentlerde saha ara�t�rmalar� yürütülecek. Bu

ziyaretlerde sanatç�lar, kültür ve sanat kurumlar�,
STK'lar, sansürü uygulayanlar ve ma�durlarla birebir
görü�meler ve odak grup toplant�lar� düzenlenecek

ve Siyah Bant - Sanatta �fade Özgürlü�ü kitab�
yay�nlanacak. Siyah Bant, PARC (Uluslararas�

Performans Sanatlar� Ara�t�rma ve Üretim Derne�i)
taraf�ndan yürütülüyor, Hollanda Konsoloslu�u ve

Aç�k Toplum Vakf� taraf�ndan destekleniyor.
www.siyahbant.org

YARI�MAYA
kat�lmak isteyenler 9 Eylül

Cuma gününe kadar
ba�vurular�n� yapabilecek.
Ba�vurular, filmini 1 Ocak

2009’dan sonra
tamamlam�� herkese aç�k

ve ücretsiz.
Geçti�imiz y�l 41

ülkeden 600’ün üzerinde
ba�vuru alan �stanbul

Animasyon Festivali’nde dünyan�n
en iyi animasyonlar� yar��t� ve

binlerce izleyiciyle bulu�tu. Büyük
ödülün sahibi Oscar’� da

kucaklayan Logorama olmu�tu. 
Yar��maya ba�vuran filmler IAF

Büyük Ödülü, Uzun Metraj, Türk
K�sa Filmi, Ö�renci Filmi, �lk Film

ve Müzik Klibi dallar�nda yar��acak. 
■ K�MLER BA�VURAB�L�R?
Yar��ma herkese aç�k olmakla

birlikte sadece 1 Ocak 2009’dan
sonra tamamlanm�� filmler kabul

edilecek. 

Kategoriler ise
�öyle: 

● IAF Büyük
Ödülü: Hikâyesi ve

animasyon tekni�ini en
iyi harmanlayan k�sa
filmlerin seçilece�i

kategori.
● Uzun Metraj:

Süresi 40 dakikadan
fazla animasyon filmler.

● Türk Kısa Filmi: Türkler
taraf�ndan üretilmi� animasyon k�sa

filmler. 
● Ö�renci Filmi: Ö�renciler

taraf�ndan üretilmi� animasyon k�sa
filmler.

● �lk Film: �lk filmini yapan
ki�iler taraf�ndan üretilmi�
animasyon k�sa filmler.
● Müzik Klibi: Animasyon

tekniklerinden birinin ya da bir
kaç�n�n kullan�ld��� müzik klipleri.

■ FEST�VAL TAKV�M�
● Son ba�vuru tarihi:

7 Eylül 2011 Cuma 18.00’e kadar. 
● Kabul edilen filmlerin

açıklanma tarihi:
25 Eylül Pazartesi

Yar��mac�lar istedikleri kadar
çal��ma ile kat�labiliyor. Her

çal��ma için ayr� ba�vuru yap�lmas�
gerekiyor. Çal��ma DVD,

miniDV,16 mm. veya
35 mm. formatlar�ndan birinde

olmak zorunda. Eser büyük
ekranlarda gösterilebilece�i için

yüksek kalitede  olmas� �art.
www.iafistanbul.com

Tangoyla ‘AŞK’a var mısınız?
Kadıköylü �arkıcı Mehtap Meral ilk albümünü çıkardı.
Ada Müzik’ten çıkan ve ço�unlu�u yeni beste
ve sözlere sahip tango �arkılardan olu�an
‘A�k’ albümü, hayatının merkezine
a�kı almı� genç bir kadından
“ça�ımızda yok olmaya yüz
tutmu� en kıymetli �ey”
olan a�ka davet
niteli�inde… 

Fo to� raf lar:
Ey lem Ba �ak

�EN TÜRK

Bu sene
yedincisi

gerçekle�ecek
olan �stanbul
Animasyon
Festivali’ne
ba�vurular

devam ediyor. 

Animasyon Festivali’ne
başvurular sürüyor

CUMHUR�YET tarihinin en önemli
kurumlar� aras�nda yer alan ve kapat�lmas�
hâlâ tart��ma konusu olan Köy Enstitüleri
sinemaya aktar�l�yor. Yap�mc�l���n� Erkan

Can ve Tamer Çiçek’in üstlendi�i,
yönetmenli�ini Ali Adnan Özgür’ün yapt���,

senaryosunu Dil�ah Özdinç’in yazd���
“Topra��n Çocuklar�”n�n çekimlerine geçen

hafta ba�land�. Kapat�ld��� tarihe kadar
17 bin 342 ö�retmen, 7 bin 300 sa�l�k

memuru ve 8 bin 756 e�itmen
yeti�tirilen, dünyada e�itim alan�nda en

özel örneklerden birisi olarak görülen
Köy Enstitüleri’nin kapat�lma sürecinin
anlat�ld��� filmde; Erkan Can, �ebnem

Sönmez, Bahtiyar Engin, Suzan
Karde�, Müge Boz, Türkü Turan, Ufuk

Bayraktar, Ezgi Mola, Serdal Genç,
Bertan Dirikolu ve Menderes

Samanc�lar rol al�yor. Çekimleri
Ankara’n�n Elmada� �lçesi’nde bulunan

Hasano�lan Köy Enstitüsü
yerle�kesinde gerçekle�tirilecek olan

film Erkan Can’�n canland�rd��� Kemal
Ö�retmen’in Köy Enstitüsü’nün

kapat�lmamas� için ortaya koydu�u
mücadeleyi anlat�yor. Film 2012 y�l�nda

gösterime girecek. 

ABD’N�N �STE��YLE KAPATILMI�TI
2. Dünya Sava��’n�n sonlar�na do�ru 1945

y�l�nda Sovyetler Birli�i’nin Türkiye’den
Kars, Artvin ve Ardahan’� ve Bo�azlarda
askeri üs istemesi üzerine, Milli �ef de
ABD’den askeri destek istemi�ti. Bu deste�i
vermeye haz�r oldu�unu belirten ABD,
Truman Doktrini ile yard�ma ba�lam��t� ama
kar��l���nda Türkiye’de serbest seçimlere
dayanan demokrasi düzeninin
yerle�tirilmesini ve Milli �eflik, 5 y�ll�k
kalk�nma planlar� ve Köy Enstitüleri gibi
‘Sovyet sistemine benzer’ uygulamalar�n
kald�r�lmas�n� talep etti. 1946 y�l�nda
hükümetin yakla�an seçimleri yitirme
kayg�s�yla CHP içinden muhalif
milletvekillerinin ba��n� çekti�i örgütlü
muhalefetin kampanyas�yla, müfredat�nda
ve yap�lanmas�nda kurulu� amaçlar�ndan
uzakla�an de�i�iklikler yap�ld�. Köy
Enstitüleri, ilerleyen y�llarda da, daha
önceleri s�k� s�k�ya ba�l� oldu�u “i� için i�
içinde e�itim” ilkesinden uzakla�t�r�ld�. Köy
Enstitüleri, önceleri yarat�c�l���n ön plana
ç�kt��� e�itim anlay���n�n yerine giderek
geleneksel, ezberci e�itimin yerle�ti�i
ö�retmen okullar�na dönü�türülerek 
1954’te kapat�ld�lar.  

Eğitim devrimi film oluyor
Erkan Can'ın

yapımcılı�ını ve
ba�rolünü üstlendi�i
‘Topra�ın Çocukları’

filmi Köy
Enstitüleri'nin

kapatılma sürecini
anlatıyor.

Siyah Bant,
sanatta sansürü
belgeleyecek

Sanata uygulanan
sansür vakalarının

ara�tırıldı�ı,
belgelendi�i ve
tartı�ıldı�ı Siyah
Bant Platformu,

web sitesi
aracılı�ıyla ifade
özgürlü�ünün

savunuldu�u bir
a� vazifesi
görecek.
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Acil Servis, 1997 y�l�nda ilk albümleri “Küçük
Adam” ile daha geni� bir kitle ile bulu�ma
�ans� buldu. Albümün ilk single'� “Bebek” ile
k�sa sürede tan�nan grup, ard�ndan konser ve
turnelerle �stanbul d���nda da sesini duyurdu.
Y�llard�r her Cumartesi Shaft'ta sahne alan
grubun uzun zamand�r heyecanla beklenen
yeni albümü “Dur, Bekle” 2010'da ç�kt� ve
büyük be�eni toplamaya devam ediyor. Giri�
ücreti 20 TL. olan Kad�köy Shaft’�n Acil Servis
Konseri 20 A�ustos Cumartesi gecesi saat
00.30’da ba�layacak. 

� 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 20 A�ustos Cumartesi günü
Ko�uyolu Mahalleevi Park�’nda Trio Amor,
Zübeyde Han�m Park�’nda Little Band, Ç�nar
Park�’nda Elim Sende Kukla Tiyatrosu
izlenebilir. 21 A�ustos Pazar günü ise
Bahariye Caddesi’nde Trio Amor, Özgürlük
Park�’nda Pantomim Trio 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�
� Cazın nabzı CKM’de atıyor!
Burcu Orhon’un caz müzi�inin nab�z at��lar�n�
hissettiren “Caz�n Nabz� / Pulse of Jazz” adl�
sergisi Kad�köy Belediyesi Caddebostan
Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde. 
Kad�köy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi Sanat Galerisi ve Yap� Kredi Kültür
Sanat Yay�nc�l�k i�birli�iyle haz�rlanan ve 23
Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek sergi,

sanatseverleri caz foto�raflar�na dair daha
önce hiç ya�amad�klar� bir tecrübeye davet
ediyor… 2009 ve 2010 y�l�nda �stanbul’daki
çe�itli caz performanslar�ndan anlar� biraraya
getiren bu çal��malar, iki sanat dal�n�n uyumlu
bir birlikteli�ini sunuyor. Burcu Orhon’un
foto�raf makinesi ile bir ya�l�boya ressam�n�n
tuvalinin ba��nda çal���rcas�na üretti�i eserler,
yaratm�� olduklar� görsel dünya ile izleyenleri
klasik anlamdaki caz görüntülerinin çok
ötesine geçen bir görsellik ile bulu�turuyor. 
www.ckm.gen.tr
� 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 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’ta aç�lan 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 mekân�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 

� 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
� KONSER
� Leman Sam-�evval Sam-�ehnaz Sam
Müzik dünyas�nda aile boyu özgün bir yere
sahip olan Leman, �evval ve �ehnaz Sam,
bir kez daha seyirci kar��s�nda. �lk kez 2009
y�l�nda Turkcell Kuruçe�me Arena’da ayn�
sahneyi payla�an Sam ailesi, muhte�em
performanslar�yla dinleyenleri büyülemi�,
ak�llarda yer etmi�ti.
Seyirciden gördü�ü yo�un istek üzerine iki
y�l aradan sonra 19 A�ustos Cuma ak�am�

bir kez daha sahne alacak olan Leman,
�evval ve �ehnaz Sam birbirinden güzel
�ark�lar�yla unutulmayacak bir gece
ya�atacak. Turkcell Kuruçe�me Arena’da
gerçekle�ecek konserin ba�lama saati 21.00.
� George Dalaras
Bu y�l 21.’si düzenlenen Most Aç�khava
Konserleri’nin kapan���n� George Dalaras
yap�yor. 40 y�ll�k müzik kariyeri boyunca, 70’e
yak�n albüme imza atan Dalaras, 19 A�ustos
Cuma günü Harbiye Cemil Topuzlu Aç�khava
Sahnesi’nde sevenleriyle bulu�acak.
Dalaras’a kendi orkestras�n�n yan� s�ra
�stanbul Devlet Senfoni Orkestras� da e�lik
edecek.
� Ahmad Jamal
Miles Davis’in “Tüm ilham�m ondan geliyor”
dedi�i Ahmad Jamal, tabii ki dünyadaki say�l�
caz piyanistlerinden biri. Piyano çalmaya üç
ya��nda ba�lad�. �lk kayd� 1951 y�l�ndaki
“Ahmad’s Blue”. Günümüze kadar birçok
önemli caz müzisyenine ilham veren Ahmad
Jamal, son albümü “Quiet Time”da ustal���n�
bir kez daha kan�tl�yor.
Ramazan’da Caz etkinlikleri kapsam�nda
gerçekle�ecek Ahmad Jamal Konseri 23
A�ustos Sal� günü saat 21.30’da Topkap�
Saray�’nda. Kaç�rmay�n!

� KAMP
� Uluslararası Gençlik Kampı
Sosyalist Gençlik Dernekleri
Federasyonu'nun Uluslararas� Gençlik
Kamp�, bu y�l Arap Bahar�'n�n gençlerini
konuk ediyor. 6.'s� düzenlenecek olan kamp,
20-26 A�ustos 2011 tarihlerinde �zmir
Dikili'deki Sotes Tatil Köyü'nde
gerçekle�tirilecek. Kamp�n ana temas�;
HES'lere kar�� mücadele ile Avrupa,
Ortado�u gençlerinin isyan� ve deneyimleri.
Kampta Tunus, M�s�r, Almanya, Libya, Fransa
gibi bir çok ülkeden gelen konuklarla birlikte
panel ve söyle�iler düzenlenecek.
Ayr�ca Karadeniz �syandad�r Platformu ve
Derelerin Karde�li�i Platformu gibi HES'lere
ve do�an�n talan�na kar�� mücadele yürüten
kurumlar�n temsilcilerini konuk edecek olan
gençler, Hopa’da polisin att��� gaz bombas�
nedeniyle kalp krizi geçirerek ya�am�n� yitiren
Metin Lokumcu'yu da anacak.
Kamp�n kültür sanat etkinliklerinde ise film

gösterimleri ve yönetmenlerle söyle�iler var.
“Press” filminin yönetmeni Sedat Y�lmaz,
“Ço�unluk” filminin yönetmeni Seren Yüce
ve “Atl�kar�nca” filminin yönetmeni �lksen
Ba�ar�r konuklar aras�nda.
Kamp�n atölyeleri de �öyle: Dans Atölyesi
(tango, sirtaki, horon), Ritim Atölyesi,
Astronomi Atölyesi, Yüzme Atölyesi, Heykel
Atölyesi, Karikatür Atölyesi, Kad�n Atölyesi,
Erkek Atölyesi, Tiyatro Atölyesi, Yarat�c�
Direni� (Burak Delier ile workshop), Grafik
Tasar�m, Yaz�n-Metin Atölyesi, Video-Art
Atölyesi, Kamp Korosu Atölyeleri.
Tel: 0506 985 50 68 – 0507 344 91 62

� FEST�VAL
� Park Bulu�maları
Be�ikta� Belediyesi’nin 2007 y�l�ndan bu
yana düzenledi�i “Park Bulu�malar�” yaz
etkinlikleri devam ediyor. 17 Haziran-3 Eylül
tarihleri aras�nda Be�ikta�’taki on alt� parkta
düzenlenen etkinliklerde Be�ikta� kentlileri
konser, film ve söyle�ilerle keyifli bir yaz
geçiriyor. Be�ikta� parklar�nda her gün
21.00’de ba�layan "Park Bulu�malar�"
süresince film gösterimlerinden konserlere,
tek ki�ilik gösterilerden söyle�ilere kadar çok
say�da etkinlik ücretsiz olarak izlenebiliyor.
19 A�ustos: Abbasa�a Parkı 
A�kın 2.Yarısı (Sinema) - Kabare 
20 A�ustos: Abbasa�a Parkı  
Newyorkta 5 Minare -  Kabare 
21 A�ustos: Abbasa�a Parkı  
Hop (Sinema) - Kabare 
22 A�ustos: Abbasa�a Parkı  
Hızlı ve Öfkeli (Sinema) - Kabare 
23 A�ustos: Abbasa�a Parkı 
Karayip Korsanları (Sinema) - Kabare 
24 A�ustos: Abbasa�a Parkı 
KungFu Panda (Sinema) - Kabare 

25 A�ustos: Abbasa�a Parkı / Prensesin
Uykusu (Sinema) - Hayal Merkezi (Söyle�i)

� SERG�
� Son Kodachrome Filmi
�stanbul Modern, Steve McCurry’nin “Son
Kodachrome Filmi” ba�l�kl� foto�raf
sergisine ev sahipli�i yap�yor. Magnum
Foto�raf Ajans� ve National Geographic
dergisinin foto�rafç�s� Steve McCurry’nin
son Kodachrome filmiyle çekti�i foto�raflar,
3 A�ustos-4 Eylül 2011 tarihleri aras�nda
dünyada ilk kez sergileniyor. 
Foto�raf kariyerinin ba��ndan itibaren
Kodachrome kullanarak, unutulmaz kareler
çekti�ini belirten Steve McCurry,
Rochester, New York’taki üretim band�ndan
ç�kacak en son Kodachrome filminin
kendisine verilmesi için Kodak’la görü�tü.
�irket, hemen kabul edince, Steve
McCurry, 30 y�ld�r kulland��� bu filmin son
36 karesiyle farkl� ülkelerdeki kentleri ve
ki�ileri çekerek, bir dönemin kapan���na
tan�kl�k etti. Ünlü oyuncu Robert de Niro ile
ba�layan “Son Kodachrome Filmi” ba�l�kl�
sergide Hintli aktör, yönetmen, yap�mc�
Aamir Khan, Hintli yazar ve aktrist Shenaz,
Hintli aktrist ve yönetmen Nandita Nas, Hint
sinemas�n�n ünlü oyuncu ve
yönetmenlerinden Amitabh Bachchan,
Elizabeth filminin yönetmeni Shekhar
Kapur, Magnum foto�rafç�s� Elliott Erwitt,
“�stanbul’un Gözü” Ara Güler’in yan� s�ra
Rajastan’daki Rabari kabilesinden etkileyici
portreler bulunuyor. “Son Kodachrome
Filmi” ba�l�kl� sergide ayr�ca National
Geographic kanal�n�n bu son filmin çekim
sürecini izleyerek yapt��� belgesel ve Steve
McCurry’nin foto�raf serüvenini aktaran
slayt gösterisi sunuluyor.

KA DI KÖY’DEN
� KONSER
� Yeni Türkü
Kendine has müzikleri, y�llar geçtikçe
eskimeyen, hatta �arap misali y�llar
geçtikçe güzelle�en Yeni Türkü,
“Olmasa Mektubun”lu, “Vira Vira”l�,
“F�rt�na”l� unutulmaz klasikleriyle
izleyenleriyle bulu�acak. Yeni Türkü,
Balans Cadde'de en sevilen �ark�lar�n�
sizler için seslendirecek. Bilet fiyatlar�,
tam 34.00, ö�renci 29.00 TL. 20
A�ustos Cumartesi günü saat 21.30’da
ba�layacak konser, Ba�dat
Caddesi’ndeki Balans Cadde’de!
� Cem Adrian
Bu hafta Balans Cadde’deki bir ba�ka
konser de Cem Adrian’dan! Son albümü
Kay�p Çocuk Masallar'�n� yay�nlayan,
sesi ve cesur yorumuyla geni� kitlelere
hitap eden, al���lm���n d���nda cesur
müzi�iyle büyük bir hayran kitlesi
olu�turan Cem Adrian; �ark� sözlerinde
dile getirdi�i yaln�zl���, albüm kapa�� ile
de vurucu �ekilde ifade ediyor ve
dü�ündürüyor. Bu albümde, insan�n
dönüp dola��p varaca�� yerin yine
kendisi oldu�unu vurguluyor. 12
�ark�dan olu�an albümün tüm �ark�lar�n
söz, müzik ve aranjelerinin yine
kendisine ait oldu�u Adrian, en güzel
parçalar�n� bu konserinde seslendirecek.
Cem Adrian Konseri 19 A�ustos Cuma
günü saat 22.00’de. 
� Acil Servis
1992 y�l�nda kurulan grup, sevilen rock
parçalar�ndan olu�turdu�u repertuvar� ile
ayn� y�l Beyo�lu Cafe Guitar'da sahne
almaya ba�lad�. Geni�leyen dinleyici
kitlesi ile birçok mekânda sahneye ç�kan
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Kad›köy’de gerçekle�tirilen etkinliklerinizin
Gazete Kad›köy Kültür Sanat Ajandas›’nda

yay›nlanmas›n› istiyorsan›z
gazetekadikoy@gmail.com’dan
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aze te Ka dı köy, di le ko lay bu haf ta
600. sa yı sı na ula� tı. Bu ger çek ten
bir ye rel ga ze te için bü yük bir ba -
�a rı. Ga ze te Ka dı köy eki bi ola rak
600. sa yı ya ula� tı �ı mız için gu rur lu
ve mut lu yuz. Tür ki ye'de ye rel ga ze -

te le rin öm rü-Ana do lu'da ki ba ba dan o�u la
ge çen ge le nek sel le� mi� ga ze te ler dı �ın da-
ne ya zık ki faz la uzun ol maz ya da ya yın
pe ri yot la rı dü zen li de �il dir. Bu nun en bü -
yük ne de ni de ya �a dık la rı eko no mik sı kın -
tı lar dır, bu nun üs tü ne bir de hal kı mı zın ga -
ze te oku ma alı� kan lı �ı nın ol ma ma sı nı ko -
yun, ye rel ba sı nın ya �a dı �ı sı kın tı yı da ha iyi
an la ya bi lir si niz. Tür ki ye ge ne lin de ol du �u
gi bi �s tan bul'da ve il çe miz Ka dı köy'de de
ta bi i ki ba zı ye rel ga ze te ler ya yın lan dı. Fa -
kat uzun so luk lu olan, yıl lar dır ya yı nı na dü -
zen li ola rak de vam eden ga ze te sa yı sı ne -
re dey se yok de ne cek ka dar az. Ga ze te Ka -
dı köy de 12 yıl ön ce yo la çı kar ken bu �art -
lar da ya yın ha ya tı na ba� la dı. An cak Ga ze te
Ka dı köy'ün yo la çı kar ken en bü yük �an sı,
Ka dı köy gi bi Tür ki ye'nin e�i tim-kül tür se vi -
ye si nin en üst dü zey ler de ol du �u bir il çe de
ya yın la na cak ol ma sıy dı. Ka dı köy Be le di ye
Ba� ka nı Se la mi Öz türk de ye rel bir ga ze te
ya pıl ma sı fik ri ni ha ya ta ge çi rir ken, en bü -
yük des te �in Ka dı köy lü ler'den ge le ce �i ne,
il çe le ri nin ga ze te si ne sa hip çı ka cak la rı na
ina nı yor du. Ka dı köy'de ye rel bir ga ze te ye
ih ti yaç ol du �u apa çık or ta day dı. Ulu sal ga -
ze te ler, Tür ki ye ile il gi li ha ber le ri, si ya sal
ge li� me le ri say fa la rı na ta �ır ken, as lın da
gün lük ha ya tı mız için bü yük önem ta �ı yan
ye rel ha ber le re ye te ri ka dar yer ve re mi yor -
lar, bu yüz den ye rel ga ze te le rin ya yın lan -
ma sı bü yük önem ta �ı yor. Ga ze te Ka dı köy
de bu ek sik li �i gi der mek için yo la çık tı ve
il çey le il gi li her tür ge li� me yi 12 yıl dır dü -
zen li ola rak say fa la rı na ta �ı yor. 12 yıl dır,
Ka dı köy lü ler her Cu ma gü nü Ga ze te Ka dı -
köy'ü oku yor lar, gö rü�, dü �ün ce ve ele� ti -
ri le ri ni de he men bi ze yan sı tı yor lar. Ga ze te
Ka dı köy 12 yıl ön ce yo la çı kar ken en çok
Ka dı köy lü le re gü ven mi� ti, bu gü ve nin de de
ya nıl ma dı, ga ze te uzun yıl lar bo yun ca yö -
ne tim le ri bir kaç kez de �i� me si ne ra� men
ilk çiz gi si ni ko ru ma yı ba �ar dı. Ka dı köy'le il -
gi li her �ey Ga ze te Ka dı köy say fa la rın da
yer bul du. �l çe nin so run la rı, ge li �en olay lar,
po lis-ad li ye, kül tür-sa nat, e�i tim, spor ve
Ka dı köy'le il gi li her tür ha ber say fa la rı mız -
da ya yın lan dı ve ya yın lan ma ya da de vam
edi yor. Ga ze te Ka dı köy, il çe nin ade ta ye rel
bel le �i, ay na sı ol du.... 

■ SES GE T� REN HA BER LE R� M�Z
Ga ze te Ka dı köy, ge çen 11 yıl lık sü re

için de Ka dı köy'ün bir çok so ru nu na sa hip
çık tı, so run la rı man �e te ta �ı dı, fik ri-ta kip il -
ke siy le de ha ber le ri ta kip et ti, et me ye de
de vam edi yor. 

�l çe nin ta ri hi, kül tü rel de �er le ri ne, kent
mi ra sı na sa hip çık mak ve ge le cek ku �ak la -
ra ak ta ra bil mek Ga ze te Ka dı köy için
önem li, yap tı �ı mız ha ber ler de bu nun ka nı -
tı. Ge çen yıl lar da da bu ha ber le re bü yük
önem ver dik, Ka dı köy'ün ye �il alan la rı na,
de �er le ri ne sa hip çık tık, ka mu oyu nun gün -
de mi ne ta �ı dık. 

Ör ne �in Göz te pe Ba� dat Cad de si'nde
Ta rım �l Mü dür lü �ü’nün, Dev let Mal ze me
Ofi si'nin ve Ku� di li Ça yı rı’nın ye �il kal ma sı
için ver di �i miz mü ca de le de vam edi yor. Bu
ko nu lar da ki tüm ge li� me le ri ya kın dan ta kip
edi yo ruz. Hay dar pa �a Ga rı’yla il gi li tüm ge -
li� me le re say fa mız da yer ver me ye de vam
edi yo ruz. Gaz ha ne'nin ko run ma sı, Göz te -
pe'de Me te oro lo ji ara zi si ne ya pı lan ve çev -
re sa kin le ri nin bü yük tep ki si ne ne den olan
Gök ka fes'le il gi li ha ber ler de ga ze te miz
say fa la rın da yer alı yor. �l çe miz de spor
komp lek si nin ol ma ma sı, Fi kir te pe'de ya �a -
nan imar so ru nu ve kent sel dö nü �üm tar -
tı� ma la rı, Ka dı köy'ün tüm ana cad de le ri nin
�S PARK ta ra fın dan oto par ka çev ri lip tra fi -
�in ta ma men ki lit len me si, sa de ce Ka dı -
köy'ün de �il �s tan bul'un da en önem li çev -
re so run la rı nın ba �ın da ge len Kur ba �a lı de -
re'nin ya rat tı �ı prob lem ler de sık sık ga ze -
te mi ze man �et olu yor. Ka dı köy Be le di ye -
si'ne ye �i li ko ru du�u için açılan davalar,
son ola rak Er kek Ö� ren ci Yur du'nun ka pa -
tıl ma sı, il çe miz için önem li kül tür mer kez -
le rin den olan Ka dı köy'de ki kon ser va tu va -
rın ta �ın ma sı, mi ni büs te rö rü de di �er man -
�et ko nu la rı mız dan. �l çe nin bir di �er önem -
li so ru nu olan Ka dı köy Rıh tı mı ve mey da nı -
nın yıl lar dır de vam eden dü zen siz li �i de
say fa la rı mız da yer bu lu yor. �s tan bul Bü -
yük �e hir Be le di ye si ta ra fın dan uzun sü re -
dir de vam eden Met ro ça lı� ma la rı ve ne re -
dey se önü ne ge le ne ki ra la dı �ı stand lar yü -
zün den Ka dı köy Mey da nı'nda ve rıh tı mın da
yü rü mek im kan sız ha le gel di. Bu ko nu lar la
il gi li  ge li� me le ri de sık sık ta kip edi yo ruz. 

Yı kıl ma ya yüz tu tan ta ri hi de �er le ri ve
kö�k le ri ve so run la rı olan okul la rı man �et -
le ri mi ze ta �ı yıp, il gi li le rin  sa hip çık ma sı nı
sa� la ma ya ça lı �ı yo ruz. Ka dı köy Be le di ye -
si'nin, Kay ma kam lı �ın, Em ni ye tin ve Spor
mü dür lü �ü nün ça lı� ma la rı nı da okur la rı mı -
za ak ta rı yo ruz, bu an lam da res mi ku rum -
lar la va tan da �ın ara sın da bir köp rü gö re vi -
ni de ye ri ne ge tir mi� olu yo ruz. 

Ga ze te miz de ta bi i ki sa de ce so run lar
ha ber ol mu yor. �l çe mi zin can lı, renk li gün -
de mi ni de ta kip edi yo ruz. Kül tür-sa nat et -
kin lik le ri, sa� lık ha ber le ri, ha ya ta ge çi ri len
pro je ler, renk li ha ber ler de il çe mi zin gü len
ve ay dın lık yü zü nü say fa la rı mı za ta �ı yor. �l -
çe mi zin ön de ge len kül tür-sa nat, spor, si -

ya set adam la rıy la yap tı �ı mız söy le �i -
ler, rö por taj lar say fa la rı mız da yer bu -
lu yor. Ay nı za man da Ka dı köy Be le -
di ye Gö nül lü le ri'nin de se si ve ku -
la �ı olan Ga ze te Ka dı köy'de gö -
nül lü le rin her tür lü et kin lik, ha -
ber ve du yu ru la rı her haf ta 4.
say fa mız da yer alı yor. 

■ GA ZE TE KA DI KÖY'Ü
K�M LER 

HA ZIR LI YOR?
Ga ze te Ka dı köy'ün

çı kı� ta ri hi, 1999 yı lı na
da ya nı yor. Fe ner yo lu
Dr. Fa ruk Aya no� lu
Cad de si 10 nu ma -
ra lı kü çük bi na -
da 7 Ka sım
1999 ta ri hin de
bü yük bir
h e  y e  c a n
y a  � a n  -
m ı �  t ı .
K a  d ı  -
köy'ün ga -
ze te si Ga ze te
Ka dı köy’ün do �um
gü nüy dü o gün… Ka dı -
köy Be le di ye Ba� ka nı Se la mi
Öz türk inan mı�, “ga ze te çı ka rıl -
ma sı na” onay ve des tek ver mi� ti,
ba� ta "tu tar mı aca ba" kay gı sı yok de -
�il di ama ara dan ge çen yıl lar bu en di -
�e yi bo �a çı kar dı. Ka dı köy lü ler ga ze -
te le ri ne sa hip çık tı, ken di ni ga ze te -
nin bir par ça sı ola rak gör dü, Ga -
ze te Ka dı köy ola rak Ka dı köy lü -
ler'le bir lik te çık tı �ı mız bu yol da
hiç bir za man yal nız kal ma dık,
ga ze te yi ya pan ekip ler de -
�i� se de bu gö nül ba �ı hiç
kop ma dı. 

Ga ze te de gö rev ya -
pan her ekip de bu bi -
linç le gö rev yap tı. Ga -
ze te yi son 1,5 yıl dır
ye ni bir ekip ha zır -
lı yor. 1,5 yıl ön ce
Ga ze te Ka dı köy
için önem li de -
�i �ik lik ler ol -
du. �lk ola -
rak Ga ze -
te miz 10
yıl dır fa -
ali ye ti -
n i
s ü r  -
dür dü �ü
Dr. Fa ruk
Aya no� lu Cad -
de si'nden Ka dı köy
Be le di ye si'nin 4. ka tın -
da ki ye ni ye ri ne ta �ın dı. Da -
ha genç bir ekip gö re ve gel di. Bu
sü reç te de �i� me yen tek �ey Ka dı köy
Be le di ye Ba� ka nı'nın Ga ze te Ka dı köy'e
ver di �i bü yük önem ve des tek ol du. Ba� -
kan Öz türk, her ko �ul da ga ze te ye sa hip
çık tı, ga ze te ye inan dı ve ya yın ha ya tı nın
11 yıl bo yun ca ke sin ti siz sür me si ni sa� -
la dı. �im di de siz le re ga ze te nin son
dö ne min de gö rev ya pan per so ne li
ya ni ken di mi zi ta nı ta lım. Ga ze te Ka -
dı köy'ü as lın da bir ga ze te için mü -
te va zı sa yı la bi le cek sa yı da per -
so nel ha zır lı yor. Genç ve di na -
mik Özel Ka lem Mü dü rü müz
Kad ri ye Ka sa po� lu ga ze te -
mi zin her a�a ma sın da bi ze
des tek ve ri yor. Tüm so -
run la rı mız da ilk ola rak
ken di si ne ba� vu ru yo ruz
ve o da çö züm üre ti -
yor, bi ze yar dım cı
olu yor. Ya yın ku ru lu
üye miz Bur cu Bit -
lis de ga ze te miz -
le il gi li fi kir ve
gö rü�  le  r iy  le
des tek ve ri -
yor. Ya yın
K u  r u  l u
üye miz ve
K a  d ı  k ö y
Be le di ye si Ba -
sın Da nı� ma nı Ari fe
Av cu Çal lı o� lu ise de -
ne yim li bir ga ze te ci ol ma sı
ne de niy le bi zim için çok de �er -
li, öne ri le ri, yaz dı �ı ha ber ler (As lın -
da biz ler da ha sık yaz ma sı nı di li yo ruz.
Bu nu da not dü� mü� ola lım) ga ze te mi ze
zen gin lik ka tı yor. Ka dı köy Be le di ye si Ba sın

Da nı� man lı �ı'nda ça lı �an tüm ar ka da� la rı -
mız dan bü yük des tek gö rü yo ruz, on lar dan

ge len fo to� raf lar ve yaz dık la rı ya zı lar
say fa la rı mı za renk ka tı yor. Gür büz

En gin, Ser kan Okay, Si nem
Te zer, Mu rat Meh met Ay -

dın'a kat kı la rın dan do -
la yı te �ek kür

b o r ç  l u  y u z .
Ba sın Da nı� -

man l ı  � ı 'nda
gö rev li olan bir

di �er ar ka da �ı -
mız Ula� Yıl maz,

ay nı za man da Ga -
ze te mi zin So rum lu

Ya zı �� le ri Mü dü rü.
Ga ze te nin ya yın po li ti -

ka sı hak kın da bi ze yar -
dım cı olan, ha ber ler ya zan

Ula�, ay nı za man da her haf -
ta me rak la oku du �u nuz Ki -

tap Kö �e si'ni ha zır lı yor. �im di
tüm me sa isi ni Ga ze te Ka dı köy

için har ca yan ar ka da� la rı mı za
ge le lim. Ga ze te Ka dı köy'de ki ça lı -

�an ar ka da� la rı mız genç ol ma la rı na
ra� men, ço �u ulu sal ba sın da da ça -

lı� mı�, ya� la rıy la oran tı lı ol ma yan bir
de ne yi me sa hip ler. Gök çe Uy gun, uzun

yıl lar Cum hu ri yet Ga ze te si'nde ça lı� tık -
tan son ra yo lu Ga ze te Ka dı köy'le ke si� ti.
Ye ni eki bin en es ki isim le rin den bi ri olan

Gök çe'yi ga ze te nin jo ker'i ola rak ni te -
len di re bi li riz. Gök çe, e�i tim, kül -

tür-sa nat, rö por taj pek çok
alan da ha ber ler, söy le �i ler

ya pı yor, sü rek li üre ti -
yor.... Sem ra Çe le -

bi de nin ce ise
G a  z e  t e

K a  d ı  -
k ö y ' ü n

kül tür-sa -
nat say fa -

la rı ilk ola -
rak ak la ge li -

yor. An cak
Sem ra'yı sa de ce

kül tür-sa nat'la sı -
nır la dı rır sak ona

bü yük hak sız lık olur.
Sem ra da ga ze te mi -

zin di �er ele man la rı gi -
bi çe �it li tür ler de ha ber -

le ri ba �a rıy la ko ta ran bir
ga ze te ci ar ka da �ı mız. Ga -

ze te nin bir çok man �et ha be -
rin de onun im za sı var. Bir de

Sem ra sa ye sin de Ga ze te Ka dı -
köy'de ka dın ve ey lem ha ber le ri -

ni de da ha sık gö rü yor su nuz. Ken -
di si de sı kı bir ak ti vist olan Sem ra

ne re dey se il çe de ki her tür lü ey le mi
iz le yip, on la rın se si, ku la �ı olu yor.

Mus ta fa Sür me li ise her tür ha be rin al -
tın dan ba �a rıy la kal kan bir ar ka da �ı mız.

Aka de mik özel li �i ol ma sın dan do la yı ha -
ber ler de hiç bir ay rın tı yı göz den ka çır ma -
yan Mus ta fa, ga ze te mi zin spor say fa sı nı da
ha zır lı yor. 

Bir ga ze te ye ka rak ter ve ren, tar zı -
nı ya ra tan en önem li nok ta lar dan

bi ri say fa dü ze ni dir. Siz is te -
di �i niz ka dar gü zel, renk -

li ha ber ler ya pın, en
ba �a rı lı fo to� ra fı

çe kin, e�er
say fa dü -
ze ni, mi -

zan paj iyi
ol maz sa bir

ek sik lik var
de mek tir. Biz -

ler bu ko nu da
çok �ans lı yız. De -

ne yim li gör sel yö -
net me ni miz Meh met

Gür dil ile gra fi ker ar -
ka da �ı mız Ya se min

Öz gü ne�, Ga ze te Ka dı -
köy okur la rı için en gü zel

say fa la rı ha zır lı yor. Meh -
met say fa la rı mı zı ha zır lar -

ken, Ya se min de hem say fa la -
ra kat kı sa� lı yor, ge re kir se in -

ter net say fa la rı mı za des tek ve ri -
yor, tek nik so run la rı mı zı çö zü yür.

�n ter net say fa mı zı ya pan En dam
Yer, ara mı za ka tı la lı 9 ay ol du, si zin

de fark et ti �i niz gi bi son ay lar da in ter -
net say fa la rı mız da ha bir zen gin le� ti,

renk len di. 
Rek lam Ko or di na tö rü müz Es ma Bay -

rak tar sa ye sin de Ga ze te Ka dı köy'e gi ren
ilan ve rek lam la rın sa yı sı da her ge çen gün
ar tı yor. Okur la rı mız Ga ze te Ka dı köy'e gü -
ve ni yor, ilan ve rek lam la rı için en do� ru ad -
res ola rak gö rü yor lar. Es ma Ha nım'ın ha -
zır la dı �ı, okur la rı na lez zet me kân la rı nı ta -
nıt tı �ı Lez ze te Yol cu luk kö �e si de ga ze te -
mi zin en çok oku nan kö �e le rin den bi ri.Ga -
ze te mi zin her haf ta bas kı ya gö tü rüp da �ı tı -
mı nı sa� la yan Er dem Er san'a, Kad ri Me -
�e'ye ve Mer kez Ga raj ça lı �an la rı na da te -
�ek kür edi yo ruz. Ga ze te mi ze dı �ar dan kat -
kı sa� la yan la ra da bü yük te �ek kür bor cu -
muz var. Yaz dık la rı ya zı lar la, yap tık la rı de -
�er len dir me ler le her haf ta ga ze te mi zin kö -
�e le rin de on la rın im za la rı var. Ga ze te Ka dı -
köy'e bü yük eme �i ge çen ay nı za man da
kö �e ya za rı olan �nal Ay dı no� lu'na, di �er
kö �e ya zar la rı mız Mu rat Ka to� lu'na ve As -
lı Ay han'a ku cak do lu su te �ek kür ler.... 

Ev cil Dost la rı mız kö �e mi zi dö nü �üm lü
ola rak ha zır la yan Ve te ri ner �� le ri Mü dü rü -
müz Vet. He kim Ali �h san Me te ile Ve te ri ner
He kim Ay taç Se dat Ka val'a, Tü ke ti ci kö �e -
mi zi ha zır la yan �ük ran Ero� lu'na, Si ne ma
kö �e mi zi ha zır la yan Der sim Özel'e, Sos yal
Ta sa rım kö �e mi zi ha zır la yan Ser can Duy -
gan'a da te �ek kür edi yo ruz. Ga ze te Ka dı -
köy'e ya yın ha ya tı nın ba �ın dan be ri des tek
olan Ka dı köy lü ara� tır ma cı-ya zar Dr. Mü fid
Ek dal'ın, de ne yim li ga ze te ci Gül Sök -
men'in, Ka dir �n ce su'nun, Nus ret Ka ra -
ca'nın ve Mu zaf fer Ay han Ka ra'nın da isim -
le ri ni an ma mak ol maz. Ga ze te miz çık tı �ı
gün den bu gü ne ka dar Ka dı köy’e ge len tüm
kay ma kam lar, ad li ye gö rev li le ri, em ni yet,
mil li e�i tim mü dür le ri ve di �er bi rim mü -
dür le ri de des tek ver di. On la ra da te �ek kür
edi yo ruz. Ka dı köy lü ler'le 1000. sa yı mız da
bu lu� mak üze re..
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ele viz yon da yü zü gö zü mo rar m�� bir ba yan gör -
mü� tüm. Ay r�l mak is te di �i ko ca s� ta ra f�n dan k� ya s� -
ya dö vül mü�. Ga ze te ler de sev gi li si ne kaç t� �� için
er kek kar de �i ta ra f�n dan öl dü rü len bir genç k� z�n
re sim le ri var d�. Her kes on la r� kaç ma ya ve ya ay r�l -

ma ya iten ne den ler üze rin de dur mu yor, ken di yön tem le ri -
ne gö re be de ni ce za lan d� r� yor. �e ri at dö ne min de h�r s�z l�k
ya pa n�n ko lu ke si lir, suç lu k�r baç la n�r, zi na ya pan ka d�n
ta� la n�r d�. Ya ni i� le nen suç lar ve ya p� lan gü nah lar ne de -
niy le ce za ele, ko la ve ri lir di. Zan ne di lir di ki su çu i� le yen
be den dir, öy ley se so rum lu luk da ona ait tir. Oy sa ki be den
yal n�z ca bir uy gu la y� c� d�r. Ak�l ve bi linç ta ra f�n dan yön len -
di ri lir. Em ri ve ren “yap” di yen ak�l d�r.

He pi miz ya n� l� r�z. Ay na ya ba ka r�z ve gör dü �ü müz
yan s� ma y� ken di miz zan ne de riz. �çi miz de ki s� n�r s�z zen -
gin lik le re, de �er le re, güç le re bak ma y�z. Bi zi ra hat s�z, mut -
suz eden, bi lin çal t� m�z da ki bi ri kim ler le, trav ma lar la, dep -
res yon lar la il gi len me yiz. Bi zi bu na te� vik eden kin le rin, k�s -
kanç l�k la r�n ha sis lik le rin üze rin de dur maz, ger çek suç lu la -
r� de �il, su ça ara c� olan eli, ko lu aya �� ce za lan d� r� r�z. 

Her kes ken di ni yal n�z ca be den zan ne di yor. Be de ni de
öy le hor gö rü yor ki, yer, içer, haz me der, gün lük fi zik sel i� -
lev le ri ya par, cin sel li �i ya �ar ve son ra ölüp gi der. Ge çen -
ler de bir ga ze te de kö �e sa hi bi olan pro fe sö re oku yu cu su
so ru yor. “�n san lar öl dük ten son ra ye ni den do �ar m��, ne
ders si niz?” Ce vap çok il ginç “Öy le saç ma �ey ol maz. �n -
san öl dük ten son ra çü rü yen be den hiç di ri lir mi?” di yor.
Kos ko ca pro fe sör bi le in sa n� yal n�z ca be den ola rak gö rü -
yor. �n san la il gi li her �e yi be de ne ba� l� yor, ru hu yok far ze -
di yor. Ru hun ölüm süz lü �ü, ru hun ge li �i mi, ru hun se rü ve -
ni, gi di �i, ge li �i üze rin de hiç dur mu yor. 

Be den bir el bi se gi bi dir. Var olu �u nun ne de ni, ru ha ev
sa hip li �i yap mak ve ölün ce ye ka dar ru hun bu dün ya da ki
ge li �i mi ne hiz met et mek tir. Ruh, zi hin, be den üç lü sü için -
de bel ki de en ma sum ola n� o’dur, emir ku lu dur ama ce -
za la r� hep o al�r. �n sa n�n gö rü nen yü zü be den dir. O or ta da
gö rü nür fa kat gör ke mi ken din den kay nak lan maz. Ger çek
gör ke mi, için de ki güç ve de �er ler den ge lir. 1.90 bo yun da
ya k� ��k l�, peh li van ya p� l� in san lar ta n� r�m, top lum kar �� s� na
ç� ka bi le cek hal le ri yok tur. Ku sur lu dur lar, suç lu dur lar, h�r -
s�z d�r lar ve ya ka til dir ler. Ömür le ri ce za evin de ge çer. Müt -
hi� fi zi �e sa hip, man ken ler ka dar gü zel ba yan lar var d�r.
Be den le ri ni ge lir kay na �� ola rak gör dük le ri için if fet siz ve
onur suz bir ya �am sü rer ler. Say g�n, hu zur lu, hak ve ada -
le te uy gun ha yat ya �a ma yan in san la r�n iç le rin de ki kor ku,
nef ret, en di �e, kin, k�s kanç l�k k� sa sü re son ra ne re dey se
yüz le rin den okun ma ya ba� lar. Hat la r� sert le �ir, k� r� ��k l�k la r�
de rin le �ir, yü rü yü �ün den ba k�� la r� na ka dar ya �am bi çi mi
be de ni nin her nok ta s� na yan s�r.

S� f�r dan ba� la y�p bü yük ve ba �a r� l� bir �ir ket ler top lu lu -
�u na ula �an bir i�a da m� n� i� ya �a m� na ba� la d� �� ilk gün ler -
den be ri ta n� r�m. Mü ca de le ci, h�r ç�n, ha ta af fet me yen, ba -
�a r� ya gi der ken ha t�r, gö nül din le me yen sert bir ya p� s� var -
d�. 50 ya �� na gel di �i gün ler de kar �� la� m�� t�k. “Bu gü ne dek
çok ko� tum, i� he ye ca n� için de hem ken di mi çok y�p rat -
t�m, hem de çev rem de bir çok in sa n� k�r d�m zan ne di yo -
rum. �im di çe �it li ki tap lar oku yo rum ve i� dün ya s�n dan
ba� ka dün ya lar ol du �u nu da gö rü yo rum. Yal n�z ca iyi,
zen gin ve ba �a r� l� bir i�a da m� ol ma n�n ye ter li ol ma d� �� n�
an l� yo rum. Dün ya m� ge ni� le te ce �im, içi ne ba� ka in san la r�
da ka ta ca ��m ne pa ha s� na olur sa ol sun kim se yi k�r ma y�p
her ke si önem se ye ce �im, in san la ra kar �� l�k bek le me den
hiz met yol la r� ara ya ca ��m. Ya �a m� ma kal bi min se si ni da -
ha çok ka ta ca ��m” de mi� ti. “Ka ra r�n çok gü zel ama bu
ça ba ya �a m�n da çok �ey de �i� tir me yi ge rek ti rir. Yü rek li ol,
yü rü, ger çek hu zu ru, se vin ci mut lu lu �u bul ma yol la r�n h�z -
la aç� l�r” de mi� tim.

Ara dan 10 y� l� a� k�n bir za man geç ti. K�r saç l�, nur yüz -
lü çok gü zel bir in san ha li ne gel di. �im di her ba k� ��, her
dav ra n� �� ile et ra fa sev gi ya y� yor. San ki göz le ri bak mak tan
öte bir gö rev ya p� yor. Ade ta her ba k� �� ile in san la r�, se vi -
yor, ok �u yor. �� ya �a m�n da her sö zü do� ru ve gü ve ni lir idi
ama sert ti. �im di de her sö zü do� ru, gü ve ni lir, inanç do lu
üs te lik de yu mu �a c�k. Saç la r� k�r la� t�k ça ar tan her be yaz -
l�k içi ne de yan s� d�. Kal bi, ru hu, gön lü ���k lan d�, p� r�l p� r�l ay -
d�n lan d�. Ya �a m�n dan kav ga y�, çe ki� me yi, mü ca de le yi
kal d�r d�. �çin de ba r�� fi liz le ni yor,  fi liz le nen ba r�� evi ne, i�i -
ne, çev re si ne yan s� yor. Kü çük �ey ler üze rin de dur mu yor,
dün ya s� bü yü dü. Her gün bi raz da ha cö mert le �i yor, eme -
�i ni, za ma n� n�, mad di, ma ne vi ola nak la r� n� kar �� l�k bek le -
me den ba� ka in san lar için kul la n� yor. ��in de es ki sin den
da ha az ça l� �� yor; dost la r� na, ho bi le ri ne, sos yal ya �a ma
da ha çok za man ay� r� yor. Ve hay ret edi le cek �e kil de i�i nin
be re ke ti her gün bi raz da ha ar t� yor, hiç gir me di �i ver gi re -
kort men le ri lis te sin de �im di yer al� yor. �çi ay d�n lan d�k ça
zih ni de ay d�n la n� yor. Be de ni ya� lan m� yor, genç le �i yor,
dinç le �i yor. 64 ya ��n da 50 ya ��n dan da ha sa� l�k l� gö rü nü -
yor.

�çi niz de ki güç le ri ve de �er le ri or ta ya ç� ka r�p ya �a ma -
n� za kat t�k ça; da ha çok se vip, da ha çok ver dik çe, da ha
sa� l�k l�, da ha dinç da ha iyi ola cak s� n�z.
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ÖN CE SEV Gİ � Gazete Kad�köy 600. say�s�n� kutlad�

G

GAZETEM�ZE
DA�R GÖRÜ�LER

✍ Hasan Karahan (Kadıköy Kaymakamı):
�LÇEM�Z�N GÖZÜ VE KULA�I

Gazete Kad�köy'ün 600. say�ya ula�m��
olmas� hepimize gurur veriyor. �lgiyle,
düzenli olarak takip etti�imiz Gazete

Kad�köy, ilçemizin gözü ve kula��
konumundad�r. Objektif haber anlay��� ile

kaliteli yay�n çizgisinden �a�mayan Gazete
Kad�köy'ün devaml� olmas�n� diliyorum.

✍ Kemal Canbaz (Eski Kadıköy
Cumhuriyet Ba�savcısı-�stanbul Anadolu

Yakası Cumhuriyet Ba�savcısı): 
HER CUMA GÜNÜNÜ MERAKLA

BEKL�YORUZ
Gazete Kad�köy, Kad�köy ile ilgili haberleri

ald���m�z en önemli yay�n organ�. Her Cuma
gününü merakla bekliyoruz. Cuma günü
elimize geçen gazeteyi zevkle okuyoruz.
Çünkü Kad�köy’le ilgili bütün bilgileri bu
gazeteden almak mümkün. Gerek aktüel

faaliyetler, gerek sanatsal aktivitelerle dolu
dolu bir gazete… Ba�ar�lar�n�z�n devam�n�
diliyorum ve nice nice 600’üncü say�lara

diyorum.
✍ Hakan Boydak

(Kadıköy �lçe Emniyet Müdürü):
KAMUOYUNU B�LG�LEND�R�YOR

Gazete Kad�köy ailesini çok sevdi�imizi
belirtmek isterim. Gazete Kad�köy

kamuoyunu bilgilendiriyor, ayd�nlat�yor. Bu
anlamda güzel bir görev üstleniyor Gazete
Kad�köy. 600’ncü say�s�n� ç�karan Gazete

Kad�köy’ün 6000’nci say�lara ula�mas�
dile�iyle Kad�köy �lçe Emniyet Müdürlü�ü

olarak Gazete Kad�köy ekibine çok te�ekkür
ediyor, ba�ar�lar diliyoruz.

• Gazete Kad�köy’de yay�nlanan bayan
futboluyla ilgili haberden dolay� te�ekkür
ederim. Haber ve foto�raflar çok güzel. 

Özcan Ayanoglu
• Haz�rlayanlara-yapanlara-emek verenler-

herkese çok te�ekkür…
Ali Aydın

• �yi ki vars�n�z ba�ar�lar�n�z�n devam�n� dileriz.
�ahs�m ve arkada�lar�m�n ad�na Kad�köy
Belediyesi’ne ve size çok te�ekkür ederiz.

Melike Erkahraman  
• Haberler bir yana foto�raflar da çok

etkileyici, ellerinize sa�l�k. 
Hazım Öztekin

• Kad�köy’ün sesi, Gazete Kad�köy’ü her
Cuma sab�rs�zl�kla bekliyoruz.. 

Aysun Acar
• Kültür sanat sayfan�z� takip ediyorum,
Kad�köy sanat cenneti, ellerinize sa�l�k. 

Mert Celal
• Dopdolu bir Gazete, her hafta izliyorum.

Kamuran Tekin

S�ZLERDEN GELEN
YORUMLAR

Dile kolay, Gazete Kadıköy tam 600. sayısına
ula�tı.  12 yıldır düzenli olarak yayınlanan Gazete
Kadıköy, yerel bir gazete için önemli bir sayıya
ula�mı� bulunuyor. Gazete ekibi olarak bundan

büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu
ba�arıya ula�mamızda bize yardımcı olan herkese

ve hiçbir zaman deste�ini esirgemeyen de�erli
okurlarımıza te�ekkür ediyoruz.

● �ule ÖZÇEL�K
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Bu hafta da geçen hafta
kaldı�ımız yerden devam

ediyoruz. Sizler için ilçemizde
iftar yapaca�ınız yerleri gezmeyi

sürdürüyoruz. Bakın bu hafta
nereleri gezdik?

Merhaba de�erli Gazete Kad�köy
okuyucular�... Geçen hafta sizlerle

her keseye uygun iftar
yap�labilecek yerlerden birkaç�n�
gezmi�tik... Bu hafta Ramazan
dolay�s�yla yine iftar sofralar�na

devam edelim, ne dersiniz.... Yine
ilçemizde veya yak�n yerlerde

birkaç mekân dola�t�m, yerimizin
yetti�i kadar sizlerle

payla��yorum....
DEVEL� KEBAP MAR�N

�lk olarak Kad�köy’ün klasikle�mi�,
hakl� bir üne sahip olan Develi'ye

gidiyoruz... Kalam�� Develi Kebap...
Ayr�ca Ata�ehir’de de güzel bir
dekor ve deneyimli personelle

hizmet sunan Develi Kebap; ününe
yak���r bir iftar mönüsü haz�rlam��..

�ftariye taba��, süzme bal, taze
kaymak, zeytin, Antep peyniri,

hurma ve sucuk gibi besin de�eri
yüksek zengin bir tabak. 

Dört çe�it yerel lezzet so�uk meze,
dört çe�it yerel lezzet ara s�cak, alt�

çe�it et ve kebap, yedi seçenekli
tatl� seti, limitsiz me�rubat, ayran,

çay, nescafe. Türk kahvesi ve tabii
ki çorba… Sayarken bile doydum
diyebilirim... Eh Develi’ye de bu
yak���r... Her zamanki gibi titiz

servis ve hizmet... Deniz k�y�s�n�n
meltemiyle iftar keyfini en iyi

ya�ayabilece�iniz yerlerden biri

Develi Kalam��.... Develi Marin de
Kalam��’ta yine denize s�f�r bir

konumda... Burada deniz ürünleri
a��rl�kl� iftar yapabilme seçene�i
mevcut.. Yine çok zengin iftar

taba��ndan sonra deniz
ürünleriyle bezenmi� ara
s�cak, so�uk meze ve
ana yemekten sonra

sekiz seçenekli
tatl� seti ve yine

limitsiz me�rubat
ve çay kahve.....
Develi Kalam��
ayn� zamanda

Kad�köy’de
günbat�m�n�n en iyi
izlendi�i mekânlardan
biri oldu�undan unutulmaz

bir iftar keyfi ya�an�labilecek
harika bir seçenek....

Kebap: 0216 418 94 00
Marin : 0216 330 74 25

ÇANAK KEBAP
Anadolu yakas�n�n “yerel lezzet”

denince ilk akla gelen
mekânlar�n�n ba��nda gelen
Çanak Kebap, Gaziantep

mutfa��n�n en iyi temsil eden bir
mekânlardan. Anadolu otlar�n�n

ve baharatlar�n�n
yan�nda özel besi
etlerini en leziz
�ekilde sunan

bu mekân tabii
ki Ramazan
ay�na da çok

güzel
haz�rlanm��.. Bir

�ubesi de
Kozyata��’nda

bulunan Çanak Kebap
Katmer iftar mönüsüne çorba

çe�itleriyle ba�l�yor. �ftariye taba��;
tulum peyniri, tereya�, bal, reçel,

hurma, zeytin çe�itleriyle
sunuluyor. Ara s�cak olarak sucuklu

yumurta, börek, içli köfte,
zeytinya�l� patl�can dolma, çi�

köfte, ke�kek var. Dört çe�it salata
seçene�i, sekiz çe�it et ve kebap

seçene�i  
9 çe�it tatl� seçene�i, 6 çe�it

baklava seçene�i ile limitsiz s�cak

ve so�uk içecekler… Sayd�klar�m�n
hepsini çok makul denebilecek bir

fiyatla yiyebiliyorsunuz.
Acıbadem tel.: 0216 325 22 34
Kozyata�ı tel: 0216 410 27 90
KAZANCILAR RESTAURANT

Ünü Adana’dan, �stanbul’a
yay�lan Kazanc�lar,
Kalam�� Caddesi’nde

y�llard�r hizmet
veriyor. Bakal�m
Ramazana nas�l

haz�rlanm��lar diye
bir u�rad�k.

Gerçekten de
gösteri�li binas�yla

titiz personeliyle ve
servisiyle her zaman

hakl� bir üne sahip... 1908’de
kurulan Kazanc�lar, �stanbul’da iki

�ube, Adana’da iki �ubeyle
yüzy�ld�r hizmet veren as�rl�k bir

lezzet klasi�i.. As�rl�k hizmet
deneyimine uygun olarak müthi�

bir iftar mönüsü haz�rlam��
Kazanc�lar.. �ftar taba�� tam 17

çe�it. Ye�illik, Roka taba��, tulum-
beyaz peynir, tereya��, Kayseri

past�rma, bal-kaymak, kay�s�-çilek
reçeli, ceviz, zeytin, ye�il

zeytin, kuru üzüm,
hurma, kuru kay�s�,

kuru incir....Tam
be� çe�it

çorba
seçene�i, üç

çe�it ara
s�cak, alt�

çe�it meze, alt�
çe�it ana yemek

seçene�i, be� çe�it
salata seçene�i ayr�ca

Kazanc�lar Spesiyal.. Taze
meyve sular�, me�rubat, �algam,

ayran, ayr�ca sekiz çe�it tatl�
seçene�i ve pasta-meyve çe�itleri
aç�k büfe olarak sunuluyor.. Ayr�ca

limitsiz çay-kahve.... Bütün bu
sayd�klar�m� inan�lmaz uygun bir

fiyatla yiyebilirsiniz.
Tel: 0216336 05 05

Benden gezip yazmas� sizlerden bu
yerlerin keyfini ç�karmas�. Hepinize

afiyet olsun... Lezzetle kal�n�z….

DÜZELTME 
De�erli okuyucular, 5 A�ustos 598.

say�l� gazetemizde yay�nlanan
Anadolu Feneri Kaptan�n Yeri’nin

telefonlar� teknik bir hata sonucu
yanl�� yaz�lm��t�r. Düzeltir, tüm
okuyucular�m�zdan özür dileriz. 

Kaptanın Yeri : 0532 633 56 43
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Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

“Her geçen y�l�n ilk günleriyle
birlikte ölülerimden biraz daha
uzakla��yorum.”

�ngilizce bir parçan�n ad�n� verdi�i
bir Japon yazar�n eserini uyarlayan
Vietnam as�ll� Frans�z yönetmenin
elinden ç�kma olan filmle ilgili
izlenimlerden önce �ark�dan kitaba,
kitaptan da filme do�ru bir geçi�
yapmam�z gerekecek. Zira bir Beatles
�ark�s�yla birbirlerine ba�l� bu eserler
�ark�yla uyumlu. Her biri ayr� ayr�
dinlenip, okunup, izlenmeli
bence. �lk önce �ark�dan ve
özellikle sözlerinden ba�layal�m.
�ark�n�n �ngilizce sözleri ve
çevirideki farkl�l�klara da vurgu
yapmak laz�m. Zira o kadar
sene dinledi�im �ark�n�n özü
Mccartney’in okudu�um bir
röportaj�yla de�i�ti.

I once had a girl or should I
say she once had me

she showed me her room,
isn’t it good? norwegian wood

she asked me to stay and
she told me to sit anywhere

so I looked around and I
noticed there wasn’t a chair

I sat on a rug biding my time
drinking her wine

we talked until two and then she
said: ‘it’s time for bed’

she told me she worked in the
morning and started to laugh

I told her Ididn’t and crawled off to
sleep in the bath

and when I awoke Iwas alone, this
bird had flown

so I lit a fire, isn’t it good?
norwegian wood

�ark�n�n ilk dizesine bir bakal�m:
"I once had a girl or should i say

she once had me"
Burada, “she once had me” ifadesi

(veya �ngilizcede nesnenin-e�ya de�il-
insan olarak belirtildi�i "to be had"
kal�b� diyelim) Türkçeye do�rudan
çevrildi�i haliyle “o bana sahip oldu”
anlam�na gelmemektedir. Kastedilen,
“o benimle kafa buldu, beni makaraya
ald�, i�letti, aldatt�, yedi, kand�rd�, vs.”
gibi bir �eydir. Bir zamanlar bir k�za
sahip oldum, daha do�rusu o bana
sahipti.. (diye de çevrilebilir)

�ark�n�n öyküsü k�saca kand�r�lan
bir gencin öyküsü. K�z genci evine
davet eder. Ev basit ve ucuz olan
Norveç odunundan yap�lm��t�r.
Sandalye yoktur, yere oturur. Gece
ikiye kadar otururlar �arap içerler. K�z
“yatma vakti” der. O�lan küvette
yatmak zorunda kal�r. Sabah
uyand���nda k�z gitmi�tir. O da Norveç
odununu yakar. A�k yak�c� olmu�tur.
Tabii ki basitçe anlat�lan �ark�n�n
güzelli�i de bu basitlikte yat�yor.
Basitli�in yan�nda samimiyet ve farkl�k
eklenince popüler müzik tarihine
geçmi� parçalardan biri ç�km��. 

Bir rivayete göre de, John
Lennon’un ortal�ktan yok oldu�u bir
haftas�n�n hikâyesidir bu �ark�. Bu
kay�p hafta yüzünden Paul’le John’un
aras� da aç�lm��t�r. O s�r dolu haftadan
geriye kalan da bu �ark�d�r. �ark�n�n
neler anlatt���yla ve me�hur ismi
Norwegian Wood ifadesiyle nelere
gönderme yapt���na dair ara�t�rma
yapt���mda Paul Mccartney’nin bir
röportaj�nda �ark�n�n lezbiyenlikle ilgili
oldu�unu söylemesi beni oldukça

�a��rtt�. Merak edenler biraz
daha ara�t�rma yapabilir.

�ark�yla, kitapla ve filmle
ayn� isme sahip Norwegian
Wood’un Türkçe çevirisinin ad�
“�mkâns�z�n �ark�s�”. Haruki
Murakami’nin 1987’de
yay�mlad��� ve 33 dilde bas�lan
ayn� adl� büyük eserinin ilk
sinema uyarlamas� olan
“�mkâns�z�n �ark�s�” kitap
olarak da fark�l�l���n� yazar�ndan
ve maharetli ellerinden al�yor.
Usta yazar için de farkl� bir yeri
var kitab�n. Bu kitaba kadar
genelde gerçeküstü ö�eleri
içinde bar�nd�ran mükemmel

“Zemberekku�u’nun Güncesi”,
“Ha�lanm�� Harikalar Diyar� ve
Dünyan�n Sonu” ve “Kafka Sahilde”
kitaplar�ndan sonra ilk defa gerçeküstü
ve fantastik ö�eler bar�nd�rmayan bir
kitap yazmak istemi�, bunun
sonucunda “�mkâns�z�n �ark�s�”
ç�km��. 33 dile çevrilmesi sevildi�inin
bir göstergesi san�r�m. Yazar�n di�er
eserlerinin de çevrilmesini bekleyen
biri olarak Murakami’yle tan��man�z�
öneririm. Kitab� sevenler filmi mutlaka
sevecektir.

Filmin konusuna gelirsek gelirsek:
1960’lar�n sonlar�nda Tokyo’da
geçen film, ilk a�k�
Naoko’ya
derinden
ba�l�

Toru Watanabe’yi izliyor. Watanabe
ya�am�n�n her alan�nda ölümün etkisini
hissetmekteyken, ans�z�n hayat�na
hayat dolu genç k�z Midori giriyor...

Oscar aday� “Ye�il Papaya’n�n
Kokusu” ve kendisine Alt�n Aslan
kazand�ran “Bisikletçi”nin Vietnam
as�ll� Frans�z yönetmeni Tran Anh
Hung taraf�ndan yönetiliyor. Sinema
tarihine geçmi� bu iki filmle uluslaras�
arenada kendine sa�lam bir takipçi
edinen Hung, Uzakdo�u’nun usta
yönetmenlerinden biri.

Ba�rollerde Japonya’n�n yükselen
y�ld�zlar�ndan Kenichi

Matsuyama (Death
Note, Detroit

Metal
City)

ve

Oscar aday� Rinko Kikuchi (Babel) ile
yeni parlayan y�ld�zlardan Kiko
Mizuhara yer al�yor. Gençlerin içinde
filmde en ba�ar�l� olan� Midori rolüyle
Kiko Mizuhara. Kitab� okumu� biri
olarak filmi izleyenlerin okuyanlar
kadar filmin içine girebilece�ini
sanm�yorum. Bir biriyle paralellik
kurulan sahnelerin ço�u çok ho�, pek
az� yavan kal�yor. Bunlar� kitab�
okuyanlar daha da iyi de�erlendirebilir.
K�saca film içindeki okumalar kitab�
okuyarak daha kolay yap�labilir.
Kaybedi�lerle, özellikle birini
kaybedi�le hayat�n savurdu�u gençler
izlenmeyi fazlas�yla hak ediyor. Üstüne
iyi görüntü yönetimi de eklenince
sa�lam bir kar��m�zda. Lee Ping Bin
“A�k Zaman�” filminin de görüntü
yönetmenli�ini yapm�� olmas� bu
filmde nelerle kar��la�abilece�inize iyi
bir referans. Özellikle çay�rda rüzgâr�n
e�li�inde çekilen plan sekans� çekmek
ve oynamak her baba yi�idin harc�
de�il ve Rinko Kikuchi burada oldukça
ba�ar�l�. Filmin içindeki �ark�da geçen
küvet göndermesi de ayr� bir güzel.
Tran Anh Hung kendi filmlerinin
dokusuna uyan bir seçimle
sinemaseverler için faydal� bir i�
yapm�� bu kesin.  Filmin içindeki
kaybedi�lerde kendinizi kaybedersiniz
çok �ey kazan�rs�n�z.

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

NORWEGİAN WOOD
ŞARKISI, KİTABI VE FİLMİ

Ha zır la yan: Der sim ÖZEL
dersim92@hotmail.com

Kad�köy’de iftara devam
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DE�ERL�
TÜKET�C�LER�M�Z;

�stanbul’da Toplu
Ula��ma  30.10.2010

tarihinde yap�lan zamm�n
üzerinden henüz 1 y�l

geçmeden ikinci bir zam
furyas�yla kar�� kar��ya

kald�k. 30.10.2010
tarihinde yap�lan zamma

kar�� �stanbul 8. �dare
Mahkemesinde 2010/ 2240

say�yla açt���m�z dava
devam ederken UKOME

davan�n sonucuna
beklemeden ikinci zam
dalgas�n� aç�klam��t�r. �stanbul

Belediyesi’nin zam yapma h�z�na
de�il bizler, yarg� da

yeti�ememektedir. Bir yandan halka
sadaka da��t�r gibi erzak, para, kira,

e�itim vb. adlar alt�nda yard�m
yapan Belediye, di�er yandan da
da��tt�klar�n� toplamak için hiçbir

f�rsat� kaç�rmamakta, deyim
yerindeyse ka��kla verip, sap�yla

geri almaktad�r.
UKOME (Ula��m Koordinasyon
Merkezi ) zamm�n gerekçesini
akaryak�t fiyatlar�n�n artmas�,

mesafelerin uzak olmas� vb. gibi
nedenlerle aç�klamaktad�r ki her
zam yap�ld���nda ayn� gerekçeye

dayanmaktad�r. Y�llard�r toplu
ta��mac�l���n KAMU H�ZMET�

oldu�unu, dolay�s�yla kâr gütme
amac� ta��mamas� gerekti�ini,

görevleri kamuya hizmet etmek
olan Belediyelerin de özellikle toplu

ta��mac�l��� rant alan�na
dönü�türmelerinin hizmetin

amac�yla ba�da�mad���n�, bu
hizmette zarar ediliyorsa bunun

ba�ka kaynaklardan

desteklenmesinin do�ru
oldu�unu “söylememize

ve ula��ma yap�lan
zamlara kar�� davalar

açmam�za kar��n Belediye
bildi�inden �a�may�p

tüketicileri ma�dur etmeye
devam etmektedir.

De�erli tüketiciler zamlara
kar�� sessiz kalmayal�m,

zamlar� protesto edenlerin
yan�nda yer alal�m,
UNUTMAYALIM ki; 

Haklar�m�za sahip ç�karsak
onlar� koruyabiliriz.

Haklar�m�za sahip
ç�kabilmek için de
örgütlenmemiz

gerekmektedir.
Aksi halde zamlar

kar��s�nda
sadece

�ikâyet

etmekten öte hiçbir �ey yapamay�z
ve bize sadaka olarak da��t�lan

yard�mlarla yetinip, sesimizi
ç�karmadan kader deyip geçeriz.

Oysa bunlar�n kader olmad���n�, bizi
yönetenleri yine bizlerin seçti�imizi

unutmadan mücadeleye devam
etmenin tek yol oldu�unu biliyor ve
tüm tüketicilerimizi TÜKODER’de

örgütlenmeye ve mücadele etmeye
ça��r�yoruz.

Ya�asın TÜKODER
Ya�asın örgütlü mücadelemiz. 
TÜKODER ( Tüketiciyi Koruma

Derne�i )
Genel Merkez Yönetim Kurulu

Se la mi çe� me Öz gür lük Par k�’nda 5 ve 6 A�us -
tos’ta dü zen le nen Ra ma zan e� len ce le ri ne bü -
yük il gi gös te ren Ka d� köy lü le ri 19-20 ve 27

A�us tos 2011 ta rih le rin de il ki ni arat ma ya cak içe -
rik te e� len ce ler bek li yor. 

21:30’da ba� la ya cak et kin lik ler yi ne Se la mi -
çe� me Öz gür lük Par k�’nda sah ne le ne cek. Et kin lik -
le rin içe ri �i ne ba k�l d� ��n da, Ka d� köy lü Ra ma zan
e� len ce le ri ne do yu ra cak tür den. 

■  ‘RA MA ZAN KUM PAN YA SI’ VE 
‘RA MA ZAN LO KU MU’

19 A�us tos’ta muh te �em ha z�r lan m�� “Ra ma zan
Kum pan ya s�” Ka d� köy lü le ri bek li yor. 20 A�us tos
Cu mar te si gü nü “Ra ma zan �en li �i”ni iz le me yi sa k�n
ih mal et me yin. 27 A�us tos’ta ise e� len ce nin ad� “Ra -
ma zan Lo ku mu”. Ka d� köy lü le ri lo kum ta d�n da Ra -
ma zan e� len ce le ri bek li yor.  K� sa ca s� �en li �e do ya cak
Ka d� köy lü ler. 2011 y� l�n da al�n si ze es ki Ka d� köy’ü
ya �a ma f�r sa t� si ze. 

● Mus ta fa SÜR ME L�

Kent için den oto ga le ri le ri nin kal d� r�l ma s�y la
il gi li �çi� le ri Ba kan l� �� ta ra f�n dan ya y�n la nan
ge nel ge uy gu la ma ya ge çin ce oto ga le ri ci le ri

ey lem yap t�. 15 A�us tos 2011 Pa zar te si gü nü Ka d� -
köy Zi ver bey’de ya p� lan ey lem de böl ge de ki oto ga -
le ri ci le ri cadde tra fi �i ni ka pat t�. 

Tra fi �in en yo �un ol du �u ö� len sa at le rin de ba� la -
yan ey lem Ka d� köy’ün en önem li ge li� gi di� nok ta la -
r�n dan olan Zi ver bey’de tra fi �i nin dur ma s� na ne den
olur ken, bir çok va tan da� da bu yüz den zor du rum da
kal d�. Ey lem ne de niy le tra fik ka pa n�n ca bir çok va tan -
da� top lu ta �� ma araç la r�n dan ine rek, Ka d� köy’de ki i� -
le ri ne yü rü ye rek git me yo lu nu seç ti ler. 

Ey lem üze ri ne böl ge ye ge len po lis ekip le ri tra fi -
�in aç�l ma s� için ey lem ci ler le bir sü re gö rü� tü. Her -
han gi bir ar be de ya �an ma dan ey lem
so na er di. Ey lem ci ler da ha
son ra Ka d� köy Be le di ye -
si’ne yü rü dü ler. Bu -
ra da oto ga le ri ci le ri
Ka d� köy Be le di -
ye Ba� ka n� Av.
Se la mi Öz türk
ile gö rü� tü. Öz -
türk ise oto ga le -
ri ci le ri ne, ko nu nun
mu ha ta b� n�n �s tan bul
Bü yük �e hir Be le di ye si
ile Va li lik ol du �u nu, do la y� -
s�y la so run la r� n� bu ma kam la ra ilet -
me le ri ge rek ti �i ni söy le di. 

Tra fik s� k� ��k l� �� na ma ruz ka lan okur la r� m�z dan
Sel çuk Özel ise oto ga le ri ci le ri nin tra fik ka pat ma ey -
le mi ni i� te böy le fo to� raf la d�. 

■ BELED�YE BA�KANI ÖZTÜRK: ‘OTO
GALER�LER� H�ÇB�R HAZIRLIK YAPMADI’

Oto galerilerinin kent d���na ç�kar�lmas�n�n
2005’de �çi�leri Bakanl���’n�n ç�karm�� oldu�u
genelgenin ard�ndan 2008 y�l�ndan sonra gündeme
gelmeye ba�lad���n� söyleyen Kad�köy Belediye
Ba�kan� Öztürk ise, bu konuda �unlar� söyledi:

“2008 y�l�ndan bu yana 3 y�l geçti. 3 y�ld�r oto
galerileri maalesef hiçbir haz�rl�k yapmad�lar. Kent
d���nda haz�rl�klar yapmad�lar. Bu konuda
Büyük�ehir ve �stanbul Valili�i’ne de görev dü�üyor,
ama as�l görev bu i�i yapanlar�n kendilerinde. Bir
k�sm� dükkân ald��� halde kent içindekiler kapanmad�
diye onlar da gitmek istemiyor. Burada her geçen gün

de yeni yerler ekleniyor. Bunlar�n hepsi ruhsats�z.
Dolay�s�yla ruhsats�z yerlerin aç�k olmas�na müsaade
etmek mümkün de�il. Biz de bu karar� yerine getirdik
ve mühürleme i�lemine ba�lad�k. Mühürleme i�lemi
devam edecek. Oto galerileri kent d���na ç�kacak.” 

■ GA ZE TE KA DI KÖY
GÜN DE ME GE T�R M�� T�

�l çe nin önem li so run la r�n dan bi ri olan oto ga le ri -
ci le ri ko nu sunu ga ze te miz de ge çen sa y� lar da

gün de me ge tir mi� tik. Ka d� köy'de
de oto ga le ri le ri ana ar ter -

ler ba� ta ol mak üze re
Fah ret tin Ke rim

Gö kay Cad de si
Zi ver bey mev -
kii ve Mer di -
ven köy'de yo -
� u n  l a  � �  y o r .

Mer di  ven köy
Muh ta r� Na zan

Gür kan da bu du ru -
ma en çok tep ki li olan

ki �i le rin ba ��n da ge li yor. 
Zi ra Gür kan'�n an lat t� �� na gö re

ma hal le de 100'e ya k�n oto ga le ri si fa ali yet gös te ri yor.
Na zan Gür kan, geç ti �i miz �u bat ay�n da ga ze te mi ze
konuyla ilgili olarak yap t� �� aç�k la ma da �u nok ta la ra
dik kat çek mi� ti: “Her cad dem, her so ka ��m ade ta i� -
gal al t�n da. Her gün en az 3 ma hal le li muh tar l� �a ge -
le rek bu so run dan ya k� n� yor. So kak ara la r�n da ki ga le -
ri le rin araç la r� yü zün den in san lar ev le ri ne gi re mi yor -
lar. Ken di ara ba la r� n�  oto park la r� na so ka m� yor lar.
Za ten yol lar dar. Acil bir du rum da am bu lans, it fa iye
gir mek te iyi ce zor la n� yor. Ay r� ca ga le ri ci ler araç la r�
y� k� yor lar. Pis su lar yol lar da gö let olu� tu ru yor, ya ya -
la ra s�ç r� yor. Her  gün tar t�� ma lar, kav ga lar ya �a n� -
yor.”  

“Özel lik le Fah ret tin Ke rim Gö kay Cad de si, as l�n -
da Ba� dat Cad de si'ne al ter na tif ya ra ta bi le cek bir cad -
de iken oto ga le ri le ri yü zün den ma ale sef ölü bir hal -
de...” di yen Merdivenköy Muhtar� Nazan Gür kan, so -
ru nun bir an ev vel çö zül me si ni is temi�ti.

10 19 - 25 A�USTOS 2011 HA BER

az ba ��n dan be ri “Gül se Bir sel’in ye ni di zi si
ba� l� yor mu�” ha ber le ri ku la �� m� za ça l�n ma ya
ba� la d�. Bir fil min ço �un luk ta ra f�n dan se na -
ris tiy le an�l d� �� vâ ki de �il dir; he le he le di zi nin

hiç de �il dir. Gül se Bir sel yaz d� �� di zi ler de rol al sa da,
di zi nin ona olan ai di ye ti se na rist li �in den ile ri ge li yor.
Film iz le yi ci si nis pe ten al�� sa bi le di zi ko lik le rin dün ya -
s�n da na dir dir yö net me ni, he le he le se na ris tiy le öne
ç� kan di zi. Ço �un luk ta ra f�n dan ta n�n m�� ya p�m �ir -
ket le ri, yö net men ler, se na rist ler hat ta ni ce oyun cun -
lar var ta bi i; ama ün lü ol mak her za man ‘sey re di lir’
ol mak de �il. Ya ni “fi lan ca n�n di zi si ba� l� yor mu�” (ben
bu is mi duy dum mu sey re de rim ar ka da�) de dirt mek
ko lay de �il.

Üs te lik bu ka d�n tek bir di ziy le bu mer te be ye
ula� t�. Kim ne der se de sin ‘Av ru pa Ya ka s�’ Tür ki -
ye’nin tar t�� ma s�z en ba �a r� l� ‘sit kom’uy du. Üs te lik
Tür ki ye’nin sit kom se ver bir ül ke ol du �u nu söy le ye -
me yiz; çok az sit kom çe ki li yor, bun la r�n çok da ha az�
ta bi ri ca iz se ‘tu tu yor’. S� ra la ma ya koy sak Av ru pa Ya -
ka s�’n� ta kip eden di �er di zi le rin ço �u da uyar la ma,
ya ni ba� ka öz gün sit kom pro je le ri on dan üç be� s� ra
son ra ge lir. Bir de yir mi da ki ka l�k, iki üç me kân l� bir
pla to for ma t� n� dok san da ki ka ya uyar la ma me se le si
var ki, bu nu ‘tut tur mak’ ka bart ma to zu kul lan ma dan
kek tut tur mak gi bi bir �ey! Bir sel, Av ru pa Ya ka s�’n�n
te sa dü fî ve ya sa de ce oyun cu odak l� bir ba �a r� ol ma -
d� �� n�, di zi bo yun ca her se ne oyun cu kad ro sun dan
ay r� lan mi henk ta� la r� n�n ye ri ni, bir fab ri ka mi sa li du -
rup du rup için den ç� kart t� �� ka rak ter ler le dol du rup
zen gin le� ti re rek ka n�t la d�; as�l ‘mi henk’in dra ma n�n
kur gu su ol du �u nu gös ter di. Ya zar s�n; yö net men çe -
ke mez, oyun cu oy na ya maz sa se nin yap t� ��n gü me
gi der, o da ay r� ta bii…. (Ta bi i ki) Ede bi ya zar la r� ka te -
go ri d� �� b� ra ka rak ko nu �u yo rum; bu nu ba �a ran bir
Me ral Okay ge li yor ak l� ma, As ma l� Ko nak’la epey ce
par la m�� t�, bir de son y�l la r�n göz de se na rist çif ti Ece
Yö renç’le Me lek Gen ço� lu. Yö renç’le Gen ço� lu’nun
Yap rak Dö kü mü, A�k-� Mem nu gi bi ede bi yat eser le -
rin den yo la ç�k t�k la r�, var olan sa� lam bir is ke let üze -
rin den uyar la ma yap t�k la r� ma lum. Bu i� le rin mar ka -
s� n� Ay Ya p�m da se na rist le riy le pay la �� yor. Za ten her
�ey bir ya na, Bir sel bu nu gül dü re rek ve üs te lik i� ne -
le ye rek ba �a r� yor. Gül dür me nin a� lat mak tan zor ol -
du �u, ko me di le rin dram la ra na za ran, ki Tür ki ye’de ki
dram lar dram dan zi ya de me lod ram, ek ran lar da ken -
di le ri ne da ha zor yer bul duk la r� apa ç�k gö zü ken bir
ger çek.

Ek ran lar da yer bul mak de mi� ken, son ba har yak -
la �� yor… Ra ma zan’da mil let evin de otu rur, ev de otu -
run ca da te le viz yon sey re der man t� ��y la bü tün ka nal -
lar ye ni se zon di zi le ri nin frag man la r� n� f� r�l dak gi bi
dön dür me ye ba� la d� lar bi le. Ha ni zor la ço cu �un a� -
z�n dan bur nun dan ma ma ka �� �� n� so ku� tu ran an ne -
ler var d�r ya, i� te onun gi bi haf ta da be� tek rar, be�
yüz frag man ile is te se niz de is te me se niz de di zi le ri ni
az çok sey ret ti ri yor, a�aç ka kan gi bi ka fa n� za ka fa n� -
za ka k� yor lar. Ra ma zan’� f�r sat bi lip, er ken kal kan yol
al�r mi sa li er ken viz yo na gi rip, pas ta da ki pay la r� n� ga -
ran ti le me ye ça l� �an lar �öy le dur sun; be yaz ek ra n�n
a��r top la r� de par çiz gi sin de ey lül-ekim ay la r� n� bek li -
yor. Ma lu mu nuz, ‘ço �un luk’ oyun cu la r� na gö re sey -
re de cek di zi se çi yor, her kes ken di sev di �i oyun cu
“fi lan ca n�n di zi si”ni me rak la bek li yor. ‘Ra ting ka nun -
la r�’na gö re de ço �un lu �un is te di �i ka l� yor, di �er le ri
için de ar t�k ka nu nun kes ti �i par mak ac� ma ya cak…
Ke nan �mir za l� o� lu’nun di zi si, K� vanç Tat l� tu�’un ve -
ya Be ren Sa at’in di zi si ya r� �a bir s� f�r ön de ba� la ya -
ca �� için, po pü ler oyun cu lar çok tan ka pa n�n elin de
kal d� bi le. Ben ise “Gül se Bir sel’in di zi si”ni bek li yo -
rum. Ni �an ta �� sos ye te sin den son ra, bu se fer de Ci -
han gir ha ya t� n� an la ta cak m��. �im di den a� z�m su lan -
d�, film çek me pe �in de ne film ler dö ne cek kim bi lir,
hem de Bir sel’in ka le min den. Val la tek k�s kan d� ��m
ka d�n, bu Gül se…

As l ı  AY HAN
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“Gülse Birsel’in
Yeni Dizisi…”

ENGELL� DANI�MA VE
DAYANI�MA MERKEZ�
Merkez bünyesinde,
Kad�köy Belediyesi yetkilileri ba�ta
olmak üzere,
1-Belediye Meclisi Engelliler

Komisyonu üyeleri, 
2-Engellilere yönelik

faaliyet yürüten sivil
toplum kurulu�lar�, 
3-�lgili mesleklerden

gönüllü
uzmanlar, 
4-Özel

e�itim kurumlar�, 
5-Üniversiteler, 
6-Hastaneler, 
7-Engellilerle ilgili

di�er kurum ve
kurulu�lar ile
çal��malar
yürütülmektedir. Ayr�ca
merkezimizde hukuk ve
psikoloji gibi alanlarda
dan��manl�k hizmetleri
vermektedir.
Dan��manl�k Hizmetleri
Psikolojik
Danı�manlık:
Haftan�n her günü,
önceden randevusu
al�nm�� veya idari ve
sosyal hizmet birimi
taraf�ndan
yönlendirilmi� engelli
ve/veya ailesinin

psikolojik ölçme/de�erlendirmesini
gerçekle�tirir. Bireysel veya grup
terapileri uygular ve aile
dan��manl��� hizmeti verir.
Hukuk Danı�manlı�ı:
Haftan�n bir günü (Cuma), önceden

randevusu al�nm��
veya idari ve
sosyal hizmet

birimi
taraf�ndan

yönlendirilmi� engelli ve ailesini
kanuni haklar� konusunda
bilgilendirir, özürlü yasas�n�n
sa�lad��� olanaklardan
yararlanmas�na katk�da bulunur.
Engelli ve ailesinin hukuki
sorunlar�n�n çözümünde
dan��manl�k yapar.
E�itim Danı�manlı�ı:
Özel E�itim Ö�retmeni 
haftan�n iki günü, engellinin e�itsel
de�erlendirmesini yapar. E�itsel
performans� akranlar�n�n gerisinde
olan engellilerin özel e�itim destek
ve rehabilitasyon hizmetlerinden
yararlanabilmesi için gerekli
yönlendirmeleri yapar. 
Sosyal Danı�manlık: 
Engelli üzerinde ya�am� do�ru
anlama ve mücadele etme
dolay�s�yla ya�am�n� anlaml� k�lacak
te�vik, ilham ve önerileri

olu�turarak, Engellilerin toplumsal
platformlarda kendilerini daha iyi
ifade etmeleri ve rekabet

güçlerini artt�r�c� tavsiyelerde
bulunur.
Devam Edecek…
B�ZE ULA�IN

Kadıköy Belediyesi Engelli
Danı�ma Ve Dayanı�ma

Merkezi
Adres: E�itim
mah. Fahrettin

Kerim Gökay Cad.
Poyraz sok. 

Sadıko�lu Plaza 5/5
Hasanpa�a /

Kadıköy
Tel: (0216) 330 71 74

(0216) 337 21 21    
E-mail:

eddm@kadikoy.bel.tr

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

SORULARINIZI BEKL�YORUZ!
E�er siz de tüketici olarak ma�duriyetler ya��yorsan�z sorular�n�z� gazetekadikoy@gmail.com

adresine iletebilirsiniz. Tü ko der Tel.: 0.216. 349 85 10

TÜKETİCİNİN
DOSTU

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

Kadıköy’de Ramazan Şenliği 
Kadıköy Belediyesi tarafından
hazırlanan Ramazan �enlikleri

Selamiçe�me Özgürlük Parkı’nda
düzenlenecek.

Oto galericileri trafiği kapattıOto galericileri trafiği kapattıOto galericileri trafiği kapattıOto galericileri trafiği kapattıOto galericileri trafiği kapattıOto galericileri trafiği kapattı

�Ç��LER� BAKANLI�I’NIN
OTO GALER�LER� GENELGES�
�Ç��LER� Bakanl���'n�n 2008'de yay�nlad���

konuyla ilgili genelge de özetle �öyle:
“�kinci el oto galerilerinin yerle�im alan�
d���na ta��nmas� hususunda a�a��daki

tedbirlerin al�nmas� uygun bulunmu�tur.
1.Büyük�ehir belediyeleri, il belediyeleri ve

nüfusu yüz binden fazla olan ilçe
belediyeleri, ikinci el oto galerilerini 2009

May�s ay�n�n sonuna kadar yerle�im
alanlar� d���nda belirlenecek mekânlara

ta��yacaklard�r. 2. Çal��malara ba�lamayan
illerimiz ba�ta olmak üzere, çal��malar�

devam eden illerde valiler genelge
emirlerini titizlikle takip ederek faaliyet

sonuçlar�n� genelgenin yay�m� tarihinden
itibaren üçer ayl�k dönemler itibariyle

Bakanl��a bildireceklerdir. 3. �kinci el oto
galerileri için tahsis edilen yerlerde, araç

al�m-sat�m ve devirlerinin h�zl� bir �ekilde
yap�lmas� ve i�lemlerin sonuçland�r�lmas�
bak�m�ndan; vergi ve harçlar�n ödenmesi
ile araç tescilinin buralarda yap�lmas�na
imkân veren idari bürolar�n aç�lmas� valiler
taraf�ndan sa�lanacakt�r. 4. �nsanlar�n
kullan�m�na ayr�lan kald�r�mlar�n, ikinci el
oto galerilerinde sat��a sunulan araçlar
yoluyla i�gali önlenecek ve ayk�r� davranan
i�yerleri hakk�nda kapatma da dâhil olmak
üzere her türlü yasal i�lem yap�lacakt�r. 5.
Bundan böyle, can ve mal emniyetini
tehdit edecek �ekilde apartman ve bina
giri�lerinde yeni oto galerisi aç�lmas�na izin
verilmeyecek ve ruhsats�z aç�lan i�yerleri
derhal kapat�lacakt�r. 6.Genelgenin
uygulanmas�na ili�kin koordinasyon bizzat
valiler taraf�ndan sa�lanacakt�r.”

CHP Genel Ba�kanı Kemal Kılıçdaro�lu,
Kadıköy Belediyesi’nin din görevlileri ve
muhtarlar için düzenledi�i iftara katıldı. 

Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami Öztürk’ün
ev sahipli�inde 5 A�ustos Cuma ak�amı
Kadıköy Fenerbahçe Faruk Ilgaz Sosyal
Tesisleri'nde düzenlenen iftar yeme�ine
yakla�ık 600 ki�i katıldı. �ftar öncesinde,

mevlithanlar Aziz Bahriyeli, Mehmet Emin
Güler ve Bekir Büyükba� ilahi okudu. �ftar

yeme�ine; �l Müftüsü Prof. Dr Mustafa
Ça�rıcı, Kadıköy Müftüsü Avni �ahin, CHP 

Genel Ba�kan Yardımcıları Gürsel Tekin,
Süheyl Batum, Erdo�an Toprak, Genel
Sekreter Bihlun Tamaylıgil, Grup
Ba�kanvekili Akif Hamzaçebi, milletvekilleri
Süleyman Çelebi, Kadir Ö�üt, �hsan Özkes,
Kartal Belediye Ba�kanı Altınok Öz, Ata�ehir
Belediye Ba�kanı Battal �lgezdi, Maltepe
Belediye Ba�kanı Mustafa Zengin, Adalar
Belediye Ba�kanı Mustafa Farsako�lu,
Kadıköy Emniyet Müdürü Hakan Boydak,
parti üyeleri ve çok sayıda din görevlisi ile
Kadıköy Mahalle Muhtarları katıldı. 

K�l�çdaro�lu, Kad�köy’de iftara kat�ld�

�çi�leri Bakanlı�ı’nın kent dı�ına ta�ınma
genelgesine ra�men Kadıköy’den gitmek

istemeyen oto galericileri, gerçekle�tirdikleri
eylemle yolu kapatarak trafi�i engellediler.
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● Gökçe UYGUN

103 y�l d�r hâ lâ hiz met ve ren bir en -
düs tri yel kül tür mi ra s� ola rak
Hay dar pa �a Ga r�'n�n aç� l��

y�l dö nü mü ve si le siy le siz le ri
geç mi �e ve bu gü ne da ir bir
yol cu lu �a da vet edi yo ruz;

�s tan bul'un Ana do lu'ya
ve Or tado �u'ya aç� lan ilk
ka p� s� (ga r�) olan Hay dar -
pa �a Ga r� bi na s� in �a at� na
dev rin Os man l� Pa di �a h�
II.Ab dül ha mit (1842-
1918) dö ne min de 30
Ma y�s 1906 ta ri hin de
ba� lan m�� ve 19 A�us tos
1908'de ta mam la na rak
hiz me te gir mi�. Bi na n�n
bu lun du �u ha va li ye (sa -
ha ya) Se li mi ye K�� la -
s�'n�n ya p� m�n da bü yük
eme �i ge çen pa di �ah II.
Se lim’in pa �a la r�n dan
Hay dar Pa �a’n�n ad� ve ril -
mi� ve bun dan son ra bu ye -
re ya p� lan bi na  da bu ad la
an� la gel mi�. Bi na n�n in �a at�
“Ana do lu-Ba� dat �ir ke ti” ad�
al t�n da ki bir Al man �ir ke ti ta ra f�n -

dan ger çek le� ti ril -
mi�. Bi na n�n mi -
ma ri pro je etüd
saf ha s�n da çok
çe �it li etüd ler ya -
p�l m��, an cak iki
Al man mi ma r�
olan Ot to R�t ter
ve Hel muth Co nu
ta ra f�n dan ha z�r la -
nan pro je yü rür lü �e
gir mi�. �n �a at s� ra s�n da
pro je de ba z� de �i �ik lik ve
sa de le� tir me ler ya p� la rak bu gün -
kü ha liy le tat bik edil mi�. Bi na n�n in �a -
at�n da Al man us ta lar ile bir lik te �tal yan ta� us ta -
la r� da ça l�� m��. Gar bi na s� ba� lan g�ç ta 2 bin 525
met re ka re ala na ku rul mu� ve bu gün kü ka pa l� k� -
s�m la r� ile bir lik te 3 bin 836 met re ka relik bir ala -
na ya y�l m��. “Ne o-Kla sik Al man Mi ma ri si” sti -
lin de ya p� lan bi na, her bi ri 21m uzun lu �un da

1100 adet su ya kar �� izo le edil mi� ah �ap ka z�k
üze ri ne in �a edil mi�. Bu ka z�k lar bu har l�

�ah mer dan ile ça k�l m��. Strük tü rü bu
ka z�k la ra te� kil eden ka z�k �z ga ra s�

üze ri ne ya p�l m��. Ta �� y� c� sis te -
mi çe lik kar kas olup dö �e me

sis te mi ise put rel li vol ta dö �e -
me. �n �a at ta 2500 met re küp
lef ke ta ��, 13000 metreküp
be ton, 1140 ton de mir, 520
metreküp ke res te, 19000
met re sert a�aç ve 6200
met re ka re ar du vaz ça t�
kap la ma s� kul la n�l m��. 
■ �S TAN BUL’A �LK

ADIM....
Hay dar pa �a, uzun

y�l lar Ana do lu'dan göç le
�s tan bul'a ge len le rin,
ken te ilk ad�m at t�k la r�
yer di. Bü yük �e hir de tu -
tu na ma y�p da mem le ket -
le ri ne ge ri dö nü� ka ra r�

alan la r�n hü zün lü yol cu -
luk la r� n�n da yi ne ilk du ra -

��y d�. Bu özel li �in den do la y�
çok sa y� da fil min de ana se ti

ol du. Gur bet ke li mesiyle öz de� -
le �en gar, birçok Ye �il çam fil -

min de ba� rol oy -
na d�. Hay dar pa �a
ki mi za man se -
ven le ri ka vu� -
tur du, ki mi za -
man se ven le ri
ay�r d�. 
■ HAY DAR -

PA �A’NIN YAN -
GIN TA R� H�.... 

Bun ca y�l on ca ola -
ya ta n�k l�k eden Hay dar -

pa �a ken di ta ri hin de de ac� lar
ya �a d�. I. Dün ya Sa va ��’nda Ana do -

lu’ya sevk edil mek üze re gar bi na s�n da de po la -
nan cep ha ne ler 6 Ey lül 1917 gü nü ya p� lan bir sa -
bo taj so nu cu in fi lak ede rek bü yük bir yan g�n ç� -
kar d�, gar bi na s� yan g�n ile bir lik te gar da ha re ke -
te ha z�r bek le yen ve ga ra gir mek te olan cep ha ne
ve as ker do lu çok sa y� da va gon da bu ara da yok

ol du. Bu sa bo taj so nu cu bi na n�n ça t� s� im ha ol du
ve di �er bö lüm le ri de ha sa ra u� ra d�. Bu ha sa r�
aka bin de ya p� lan ba z� ona r�m ve de �i �ik lik ler le
gar bi na s� ve ça t� s� bu gün kü gö rü nü mü nü al d�. 

15 Ka s�m 1979 ta ri hin de, Hay dar Pa �a men -
di re �i nin bi raz aç� ��n da akar ya k�t yük lü “In de -
pen den ta” ad l� tan ke rin di �er bir ge mi ile çar p�� -
ma s� so nu cu mey da na ge len �id det li pat la ma ve
ha ra ret ten dolay� gar binas� hasara u� ra d�. Bu
olay dan son ra der hal as l� na uy gun ola rak ona r�l -
d�. Bina 1976’da ge ni� çap ta ona r� ma al� na rak

1983 so nun da dört d�� cep he ile iki ku le nin res to -
ras yonu ta mam lan d�. 

Hay dar pa �a'ya son dar be yi vu ran ise ça t� s�n -
da 28 Ka s�m 2010'da mey da na ge len yan g�n d�.
Ça t� da ç� kan yan g�n, bü yük ha sa ra yol aç t�. Yan -
g�n çok sa y� da so ru i�a re ti ni de be ra be rin de ge tir -
di; Ça t� da ki ona r�m için Ka d� köy Be le di ye -
si’nden izin al�n m�� m�y d�? Ne den ha va dan mü -
da ha le ya p�l ma d�? Ön ce gök de len son ra da otel
ya p�l mak is te nen Hay dar pa �a, bir sa bo ta ja m�

kur ban git ti? Bu so ru la r�n ya n�t la r� hâ lâ net de �il.
Tek bi li nen fa tu ra n�n 2 i� çi ye ke sil di �i. Zi ra yan -
g� na ili� kin ha z�r la nan bi lir ki �i ra po ru na gö re
yan g�n da sa bo taj ih ti ma li yok. Ta ri hi ga ra bü yük
za rar ve ren yan g� n�n ç� k�� ne de ni, ça t� izo las yo nu
için kul la n� lan el yaf mad de nin tu tu� ma s�. Yan -
g�n da as li ku sur lular; izo las yon ça l�� ma s� ya pan
ça l� �an lar ve on la r�n so rum lu la r�... 

■ HAY DAR PA �A PRO JE S� 
UY GU LA MA DA

Tüm bun la r�n ard�ndan Hay dar pa �a Ga r�'n�n

ye ni len me sü re ci h�z lan d�. �TÜ Ar� Tek no kent'te
ku ru lan aka de mik fir ma Tech no Be e bün ye sin de,
TCDD'nin ta le biy le bir Da n�� ma Ku ru lu olu� tu -
rul du. “Hay dar pa �a Gar Bi na s� ve ya k�n çev re si -
nin ko run ma s�, kül tü rel ve ta rih sel de �e ri nin ya -
�a t�l ma s� ve kent ha ya t� na da ha et kin ka t� l� m� n�n
sa� lan ma s�” ama c� n� ta �� yan ku rul,  “Hay dar pa �a
Rö lö ve-Res ti tüs yon-Res to ras yon Pro je si” ha z�r -
la d�. Tech no Be e Ge nel Mü dü rü ve Pro je Yü rü tü -
cü sü Prof.Dr. Atil la Dik ba�, Da n�� ma Ku ru lu
ola rak ya p� n�n öz gün mi ma ri si ne uy gun pro je ge -
li� tir dik le ri ni söy lü yor. 

■ HAY DAR PA �A’YA SA DA KAT 
Hay dar pa �a Ga r�'na yö ne lik ça l�� ma la r� iz le -

yen ‘Hay dar pa �a Da ya n�� ma s�’ olu �u mu ise sü re -
ce tem kin li ve en di �e li yak la �� yor. Da ya n�� ma bi -
le �en le ri, “Hay dar pa �a Ga r�'n�n bu gün kü i� le viy -
le bir lik te, ge le cek ku �ak la ra kül tü rel bir mi ras
ola rak b� ra k�l ma s� n� is ti yo ruz. Bu ra n�n ti ca ri bir
mer kez ha li ne ge ti ril me si ne kar �� mü ca de le ede -
ce �iz. Hay dar pa �a sü re ci ka mu sal onay al� na rak
sür dü rül me li”' gö rü �ü nü ifa de edi yor. At las der -
gi si okur la r� ve �s tan bul S.O.S. Üye le ri de dü zen -
le dik le ri “Hay dar pa �a’ya Sa da kat” top lan t� s�n da,
ga r�n bü tün lü �ü ko ru na rak mev cut i� le vi ni sür -
dür me si ni is te di. 

YA �AM 19 - 25 A�USTOS 2011

Tarihi Haydarpa�a Garı, içinde bulundu�umuz A�ustos ayında 103 ya�ına girdi.
Bir asırı a�kın ya�amında onca önemli olaya tanıklık etti, acılara da sevinçlere de
ortak oldu. Kimi zaman kendisi de yandı, yaralandı. En son 9 ay önceki yangında

çatısı kül oldu, �imdi yeni ya�ını ‘buruk’ kutluyor...
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TMMOB Mimarlar Odas� �stanbul Büyükkent
�ubesi Anadolu 1. Büyükkent Bölge

Temsilcili�i Ba�kan� Arif At�lgan, yeni kitab�
“Haydarpa�a”da, Haydarpa�a'n�n sadece gar

olarak dü�ünülmemesi gerekti�ine dikkat
çekiyor. At�lgan, “Bu alanda gar, liman, hizmet
binalar�, hizmet araçlar� ve korunmas� gereken

di�er elemanlar bulunuyor. Haydarpa�a,
çal��an bir endüstriyel kültür miras�d�r.

Dünyada en de�erli kültür miraslar� çal��makta
olanlar�d�r. 140 y�ld�r çal��an bir tren ve liman
i�levi, ayr�ca 100 y�ld�r çal��an bir Gar Binas�
ve �skelesi bulunmaktad�r burada. Bu aç�dan

Haydarpa�a, oldu�u haliyle gözümüz gibi
korumam�z gereken bir tarihi eserdir”

yorumunu yap�yor. 
EV�N BÜYÜ�Ü HAYDARPA�A....

Haydarpa�a ve çevresini tek tek anlatt���
kitab�nda, At�lgan, Haydarpa�a'y� “evin

büyü�üne” benzetiyor; “Dalgak�ran�, Liman�,
Gar�, Gar Tesisleri ve �skelesi ile 100 y�l

öncesinde oldu�u gibi benim çocuklu�umda
da, bugün de ayn� �ekilde durmakta ve

çal��maktad�r Haydarpa�a. Bu durum insana
büyük bir huzur ve güven vermektedir. Hani
eskiden evlerimizde ya�ayan büyüklerimiz

vard�r ya, onlar�n evin ba�kö�esinde
oturmalar� ne kadar ho� bir duygu verirdi

bizlere. Haydarpa�a da Kad�köylülere y�llard�r
ayn� duygular� ya�atmaktad�r...”

KADIKÖYLÜ MİMAR
ATILGAN’IN GÖZÜNDEN

HAYDARPAŞA 

Haydarpaşa Garı’nın doğumgünü...Haydarpaşa Garı’nın doğumgünü...Haydarpaşa Garı’nın doğumgünü...Haydarpaşa Garı’nın doğumgünü...Haydarpaşa Garı’nın doğumgünü...Haydarpaşa Garı’nın doğumgünü...

Gurbet Ku�ları
filminden bir kare

KADIKOY-11:Layout 1  8/18/11  12:53 PM  Page 1



Bak�rköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh
Sa�l��� ve Sinir Hastal�klar� E.A.

Hastanesi (BRSHH) Ruh Sa�l��� ve
Hastal�klar� Uzman� Dr. K. Fatih Yavuz,

depremin de di�er do�al afetler gibi
hepimizde yo�un olumsuz duygulara yol

açabilece�ini söyledi. Her durumda
olabildi�i gibi deprem ile ilgili de gerekli
olan derecenin üzerinde abart�l� korku

ya�ayanlar�n bulundu�unu belirten Yavuz,
“Bu da ‘deprem fobisi’ olarak

tan�mlanabilmektedir” dedi. Deprem
fobisinin di�er fobilerle benzer özellikler

ta��makla birlikte baz� yönlerden
farkl�l�klar içerdi�ini aktaran Yavuz, �öyle

devam etti: “Di�er fobiler daha çok
bireyin kendisinin tehlikeyle kar�� kar��ya
bulundu�u bir durum ile ilgili olmaktad�r.
Deprem gibi do�al afetlerle ilgili fobilerde

ise korkulan durum ki�inin ailesini,
yak�nlar�n�, çevresini hatta toplumu da

içerisine alan çok daha kapsaml� ve
deh�et verici bir özelli�e sahiptir.”

Gerçekle�en bir deprem s�ras�nda o
bölgede bulunup bizzat depremi ya�ayan
ki�ilerin travma sonras� stres bozuklu�u

olarak adland�rd���m�z rahats�zl��� ya�ama
konusunda daha yüksek riske sahip

oldu�unu aktaran Yavuz, deprem
korkusu ya�ayan bireylerde bu durumun
farkl� �ekillerde ortaya ç�kabildi�ini ifade

etti. Her bireyin kendi iç dünyas�nda
depremle ilgili farkl� dü�ünceleri, hayalleri
ve yorumlar� oldu�unu dile getiren Yavuz,
deprem korkusuna e�lik eden belirli ortak

bulgular� �öyle s�ralad�:  
● Yo�un kayg� ve korku nedeniyle ya�am

kalitesinin ve i�levlerinin bozulmas�,
● Depremle kar��la�mamak için kaç�nma

davran��lar�n�n sergilenmesi veya
depreme kar�� al�nmas� gereken her
önlemin mutlaka yerine getirilmesi

gerekti�i dü�üncesi. 
Yavuz, ki�ilerin deprem korkusuna e�lik

eden titreme, terleme, ba� dönmesi, kalp
çarp�nt�s�, kalp h�z�nda art��, ba� ve vücut

a�r�s� gibi birçok fiziksel belirtiyi
ya�ayabilece�ini belirterek, “Duygusal

olarak ki�i sürekli olarak depremin
olaca��na yönelik beklenti kayg�s�

içerisinde bulunur. Zihinsel olarak ise
devaml� olarak depremle ilgili dü�ünme,

deprem d���nda ba�ka konulara
odaklanamama, sürekli olarak depremle
ilgili kötü sonuçlar�n ortaya ç�kaca��na
dair dü�ünceler, kâbuslar, bay�laca��
veya kontrolü kaybedece�ine yönelik

dü�ünceler e�lik edebilir” diye konu�tu.

Fil li Bo ya ve Ha çi ko hay van ba r� nak la r� n�
renk len dir di.. Fil li Bo ya’n�n, Ha çi ko Der -
ne �i ile bir lik te dü zen le di �i “Fil li Bo ya

ile Renk li Ba r� nak lar” kam pan ya s� gör dü �ü yo -
�un il gi ve des tek le so na er di. 

Ha çi ko Der ne �i ta ra f�n dan tes pit edi len, 4

bi ni a� k�n yar d� ma muh taç, sa hip siz hay va n�n
ya �a d� �� 10 ba r� na �a Fil li Bo ya ta ra f�n dan bo -
ya la r�, kam pan ya n�n ta mam lan ma s� n�n ar d�n -
dan tes lim edil di.

Fil li Bo ya Pa zar la ma �le ti �im Mü dü rü Sel -
da Uzun ve Hay van la r� Ça re siz lik ve �l gi siz lik -

ten Ko ru ma Der ne �i
(Ha çi ko) ku ru cu su
ga ze te ci Ömür Ge dik;
�s tan bul Ata �e hir’de ki
Ka d� köy Be le di ye si
Hay van Ba k�m Mer -
ke zi’ne yap t�k la r� zi -
ya ret te hem ba r� na ��n
ih ti yaç duy du �u bo -
ya la r� ba r� nak yö ne ti -
ci le ri ne tes lim et ti
hem de bo ya uy gu la -
ma ça l�� ma la r� n� ye -
rin de in ce le ye rek des -
tek ver di. Kam pan ya
kap sa m�n da Tür ki ye
ge ne lin de top lam
3600 met re ka re den
faz la alan renk len di -

ril di. Kam pan ya ka t� l�m for mu nu sos yal pay la -
��m si te le rin den dol du ra rak pay la �an her 5 ki �i
ad� na 1 ki lo bo ya yar d� m� n�n ya p�l d� �� pro jey le
kü çük dost la r� m�z renk li yu va la r� na ka vu� mu�
ol du. 

■ ÖMÜR GE D�K'TEN KA DI KÖY 
BA RI NA �I NA TAM NOT 

Ha çi ko Ku ru cu su ga ze te ci Ömür Ge dik, �s -
tan bul’da bir çok be le di ye nin hay van ba r� na �� n�
zi ya ret edip in ce le di �i ni an cak bun lar için de en
çok Ka d� köy Be le di ye si'nin Ata �e hir’de bu lu -
nan ge çi ci Hay van Ba r� na ��’n� be �en di �i ni be -
lirt ti. �lk kez gel di �i Ka d� köy Be le di ye si Hay -
van Ba r� na ��’nda so kak kö pek le ri ni se ven ve

ya k�n dan il gi le nen Ge dik, “Ka d� köy Be le di ye -
si'nin so kak kö pek le ri için olu� tur du �u ba r�n ak
çok iyi du rum da. Bu ra da ki hay van lar da ha öz -
gür, ka fes le rin d� ��n da ra hat ça do la �a bi li yor ve
da ha sa� l�k l� lar. Ay r� ca gö nül lü ler de be le di ye
ekip le riy le bir lik te ça l� �a bi li yor. Bir çok ba r� -
nak ta hav yan lar ka fe se ka pa t�l m��, do la� t� r�l m� -
yor lar. Hat ta ora lara va tan da� la r�n gir me si ne de
izin ve ril mi yor.  Oy sa bu ra da fark l� bir du rum
var. Ba r� nak ta ki kö pek ku lü be le ri ni bo ya d�k,
hay van la r�n du ru mu nu ya k�n dan gör me im ka n�
bul duk. Sa y�n Be le di ye Ba� ka n� m�z Se la mi
Bey'i kut lu yo rum ve ken di si ne te �ek kür edi yo -
rum” de di. www.ha ci ko.org

19 - 25 A�USTOS 2011 SA�LIK

AS TIM, ha va yol la r� n�n da ral ma s� na ba� l� ola rak
�id det li so lu num güç lü �ü so nu cu ara l�k lar la atak
ge çi ril me si ha li dir. Ke di ler de as t�m, ge nel lik le alt so -
lu num yo lu has ta l�k la r� n� ta n�m la mak için kul la n� l�r.
So lu num yol la r� prob lem li ke di ler s�k s�k ök sü rür ve
�id det li so lu num güç lü �ü nö bet le ri ge çi rir ler. 

Ke di as t� m� n�n se be bi ke sin ola rak bi lin me mek -
te dir. �id det li so lu num yo lu en fek si yo nu ge çi ren ler -
de ve yav ruy ken yük sek mik tar da aler je ne ma ruz
ka lan ke di ler de da ha s�k gö -
rül dü �ü sap tan m�� t�r. Ba z�
ke di ler de ise mev sim sel ola -
rak gö rül mek te dir.

Has ta l�k tan et ki len mi�
ke di ler de ba� l� ca kli nik bul gu
�id det li ök sü rük ve so lu num
güç lü �ü dür. So lu num güç lü -
�ü olan has ta lar hu zur suz ve
aji te du rum da d�r. Ök sü rü �ü
olan ke di ler d� �a r� dan ba k�l -
d� ��n da nor mal gö rü le bi lir ler
an cak bo �az k�s m� na el le ha fif ba s�nç uy gu lan d� ��n -
da ök sü rük ko lay l�k la ba� la t� la bi lir. 

A��z dan tra ke al la vaj ile s� v� ör nek le ri al� na rak
du yar l� l�k tes ti, bak te ri yel kül tür ve hüc re sel in ce le -
me le rin ya p�l ma s� önem  ar zet mek te dir.  An cak bu
i� le me ka rar ve ril mi� se ola s� komp li kas yon la ra kar -
�� çok dik kat li olun ma l� d�r. Mü da ha le ve te da vi,
müm kün se alt ta ya tan ne den le rin or ta ya ç� ka r�l ma -
s� na dö nük ol ma l� d�r. Ev için de ke sin lik le si ga ra içil -
me me li ve ev toz la r�, ev akar la r� gi bi di �er aler jen le -
re kar �� da üst dü zey de ted bir al�n ma l� d�r. Te da vi de,
bron� la r� ge ni� le ten ve yan g� gi de ri ci ba z� ilaç lar
kul la n�l mak ta d�r. Ke di ler de as t�m has ta l� �� kro nik ve
ya �am bo yu sü ren bir has ta l�k ol ma s� na ra� men
ço �u ke di te da vi ye iyi ya n�t ver mek te dir.

Ho� ça ka lın.......

DOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZ
KEDİLERDE ASTIM

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL

Ali �hsan METE
Veteriner Hekim

ihsan.mete@kadikoy.bel.tr
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SICAK ve nemli havalar özellikle gebelikte çok
zor olabilir. Hamile bayanlar�n s�ca�a
dayanamama durumu zaten vard�r. 

Hava s�cakl�klar� artt�kça rahats�zl�k dereceside
artar. Sabah veya ak�amüstü hava s�cakl���n�n

azald��� zamanlarda yürüyü�e ç�k�n. Hava
s�cakl���n�n artaca��n� ö�rendi�iniz günlerde

yürüyü�e ç�kmay�n. Ba� dönmesi veya
kendinizi kötü hissetti�inizde güne�ten uzak

durun. Mutlaka hafif gölge alanlar� tercih edin.
S�k s�k ufak istirahatler �ekerlemeler yap�n

Uzun süre ayakta kalmay�n, kendinizi yorgun
ve halsiz hissederseniz sol yan�n�za do�ru

uzan�n ve so�uk kompres uygulay�n. 
Aln�n�za, ba��n�z�n üstüne, boyun arkan�za

yap�lacak olan hafif �slak, so�uk nemli havlu ile
vücut �s�s�n� dü�ürebilirsiniz. Ayr�ca s�k s�k
nefes al�p vermekte vucut �s�n�z� dü�ürür.

Ast�m gibi nefes darl��� problemleriniz varsa
s�caklarda d��ar� ç�kmaman�z tavsiye edilir.

Gebelikte olu�abilen ödem, kilo al�m�, bebe�in
büyümü� olmas�, nefes darl���, mide ek�ime

ve yanmalar�, uykusuzluk, çarp�nt� �ikâyetlerini
belirginle�tirebilir. Yaz mevsiminde a��r�

s�caklar�n olmas� gebe kad�nlarda daha kolay
vücut �s�s� art��� sa�lar ve bu da gebelikte

tansiyon yükselmesi veya dü�mesine sebep
olabilir.  S�k s�k al�nacak �l�k du�lar cildi

nemlendirece�i gibi özellikle s�cak basmas� ve
uykusuzluk problemlerinede  iyi gelecektir.

Gebelik döneminde güne�ten bilinçli �ekilde
yararlanmak gerekir. Güne�

bir D vitamini kayna��d�r.
Kemikler, vücut savunma
sistemi ve insan psikolojisi

üzerinde olumlu etkileri
vard�r. Ancak güne�

���nlar�n�n en dik geldi�i
saatler aras�nda yani saat 11

ile saat 16 aras�nda
güne�lenmemek, direk

güne� ���nlar�na uzun süre
maruz kalmamak gerekir.
Gebelikte vücudun s�v�

ihtiyac� artaca��ndan her gün
bol miktarda s�v� al�m�na

dikkat edilmelidir. Günde en
az 2-3 litre (8-10 bardak) s�v�

al�m� �artt�r. Bol su, taze
meyve sular�, hafif çorbalar,

az �ekerli kompostolar,
limonata, s�v� miktar� fazla
ayranlar v.s. seçenekler

aras�ndad�r. Yaln�z
gere�inden fazla s�v�

tüketimininde su

zehirlenmesi durumuna yol açabilece�i
bilinmelidir. Al�nan bol s�v� gebelikte görülme

s�kl��� artan kab�zl�k, basur, idrar yolu
enfeksiyonlar�, erken do�um, dü�ük riski gibi

çok önemli problemlerin de olu�mas�n�
engelleyebilir. Gebelerin d��ar� ç�kt���nda
yanlar�nda su bulundurmalar� faydal�d�r. 

Tabi hem idrar ç�k���n� artt�ran kola, kahve, çay
gibi içeceklerden hemde su tutucu özelli�i

olan gazl� soda gibi içeceklerden çok miktarda
al�nmamal�d�r. Taze s�k�lm�� meyve sular�n�
içerken de �eker içeri�ini unutmamak ve

a��r�ya kaçmamak gerekir.  
Yaz aylar�nda az ya�l� yiyecekler yenmeli,

k�zartmalar, bol ya� ve salçal� yemeklerden
kaç�n�lmal�d�r. Salata, zeytinya�l� sebze

yemekleri tüketilmelidir. Et, süt, yo�urt, peynir
gibi temel protein kaynaklar�n� da tüketirken az

ya�l� olmas�na özen gösterilmelidir.
�lk aylarda bulant� kusma �ikâyetlerin�n

hafifletilmesi için az ya�l� ve kat� besinler tercih
edilebilir. Yine ak�am yemeklerinin daha hafif
tutulmas�, az ya�l�, dü�ük kalorili olmas� ve

yatmadan en az 1-2 saat önce bir �ey
yenmemesi nefes darl��� �ikâyetini azaltabilir. 
S�caklarla birlikte artan besin zehirlenmelerine
dikkat edilmelidir. Aç�kta uzun süre beklemi�

g�dalarda kolayca mikrop üreyebilece�i
unutulmamal�d�r. Gebelikte vajinal ak�nt�lar,
mantar enfeksiyonlar� özellikle yaz aylar�nda

daha fazlad�r. �drarda koku, yanma, kötü
kokulu ak�nt�, ka��nt� gibi �ikâyetlerde doktora
ba�vurulmas� gerekmektedir. A��r� terleme ve

vücudun katlant�l� yerlerin hava almamas�
enfeksiyonlara sebep olabilir. Güne�

k�zar�kl�klara yol açabilir. Bu bölgeleri kuru ve
temiz tutmak gereklidir. Her gün al�nan �l�k
du�lar, pamuklu, terlemeyi ve cildin nemli

kalmas�n� önleyecek rahat hafif
ince, aç�k renk k�yafetler tercih

edilebilir. 
Gebelikte melanin denen

pigment hormonu daha yüksek
seviyelerde oldu�undan güne�
���nlar�n�n yüzde ve ciltte leke
olu�turma riski daha fazlad�r.

Yüksek koruma faktörlü güne�
kremleri tercih edilmelidir.

Ayr�ca kaliteli güne� gözlükleri
ve korumal� �apkalar, mantar
enfeksiyonunu engelleyici ter

emici rahat, aç�k renk k�yafetler
güne� �����n� yans�tt���ndan

tercih edilmelidir.
Havuzlar�n hastal�klar�n yay�ld���
önemli alanlardan biri oldu�unu

unutmamak gerekir.
Denizin dezenfektan özelli�i

oldu�undan bula��c� hastal�klar�
havuzdan daha kolay kapmak
mümkün oldu�undan Havuz
yerine deniz tercih edilebilir.
Havuz tercih edilecekse de

sürekli denetlenen havuzlar kalabal�k olmad���
zamanlarda tercih edilmelidir. Hamile bayanlar
15-20 dakika gibi k�sa süreli denize girip tekrar

gölgelik alanlar� tercih edebilirler. Gebelikte
özellikle yaz aylar�nda en çok önerilen spor

uygun saatlerde yürümek ve yüzmektir. Suyun
içinde yap�lacak jimnastik hareketleride çok
faydal�d�r. Sabah saatlerinde yüzmek tüm
günü daha rahat geçirmeye faydal� olabilir.

Gebelik pilatesi ve yogas� da önerilen
sporlardand�r.  

Gebelikte yap�lan bu tür sporlarla yorgunluk
hissi azalmakta, psikolojik aç�dan daha rahat

olunabilmekte ve daha rahat
uyunabilmektedir. Gebelikte dü�me tehlikesi

olan su kaya��, jet ski vb. yaz sporlar�
önerilmez. Yüzme hem vücut �s�n�z� dü�ürür

hem siyatik sinirin üzerinden yükü alarak
rahatlat�r. Gebelikte yüzereken suyun boy

hizas�n� geçmeyen derinlikte yüzülmesi olas�
kramp riskine kar��da önemlidir. Gebelikte

dalma önerilmez.  Suda jimnastik hareketleri
yapmak sa�l�kl�d�r. Havuz veya deniz

içerisinde olu�abilecek kramplara kar�� yaln�z
yüzülmemesi de tavsiye edilir.

Anne adaylar� dar olmayan gebeler için
tasarlanm�� olan mayolar tercih etmelidirler.

Deniz veya havuzdan ç�k�ld���nda mayo
de�i�tirilerek kuru mayo ile 15-20 dakika

güne�lenilebilir.
Ayaklar�n�z� s�k s�k yüksekte tutarak

bacaklar�n�zdaki �i�meyi önleyebilir ve

dola��m� düzeltebilirsiniz. 
Su tutulmas�n� engellemek için a��r� tuz

al�m�ndan kaç�n�n. Ayaklardaki ödem için
yemekten sonra veya günün sonunda yar�m-
bir saat uzan�n. Ayaklar�n�z�n alt�na bir yast�k

koyup ayaklar�n�z� hafif yukar�da tutarak
uyuyun. Rahat ve normal ayak ölçünüzden

yar�m beden daha büyük bir ayakkab� giyinin.
Yüzü�ünüz s�k� geliyorsa ç�kar�n.

Gebelikte yapt���n�z egzersizlerde bol bol ara
verip soluklanmal� ve susamay� beklemeden
bol su içilmelidir. Ayr�ca güne� alt�nda spor

yapmamal�d�r. Gebelerin e�leriyle yapacaklar�
sabah ve ak�amüstü yürüyü�leri hem fiziksel

hemde psikolojik aç�dan çok yararl�d�r. 
Genel olarak son 3 ayl�k gebelik döneminde

uzun süreli yolculuk tavsiye edilmez.
Gebelikte gidece�iniz tatil yerininde temiz,

havaland�rmas� olan, hastaneye yak�n bir yer
olmas� tercih edilmelidir.

Sa�lıklı mutlu huzurlu yazlar dileklerimle...

DOÇ. DR. Alin Ba�gül Y���TER
(Kadın Hastalıkları-do�um ve

perinatoloji uzmanı)
www.alinbasgulyigiter.com

Özel Florence Nightingale
Kadıköy Hastanesi
Tel: 0216 450 03 03 

www.florence.com.tr

Deprem korkusuyla başa çıkabilirsiniz
Deprem korkusu ya�ayan ki�ilerde;

titreme, terleme, ba� dönmesi,
sallanma, kalp çarpıntısı, kalp

hızında artı�, ba� ve vücut a�rısı gibi
birçok fiziksel belirti görülüyor.

YAZ AYLARINDA GEBELER iÇiN ÖNERiLER

�la
n 

ha
b

er

DOÇ. DR. Alin Ba�gül Y���TER
(Kadın Hastalıkları-do�um ve

perinatoloji uzmanı)

Gazeteci Ömür Gedik; Ata�ehir’deki Kadıköy Belediyesi Hayvan
Bakım Merkezi’ne yaptı�ı ziyarette barına�ın ihtiyaç duydu�u

boyaları barınak yöneticilerine teslim etti.
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Ulus la ra ra s� Te nis Fe de ras yo nu kap sa -
m�n da, Taçs por Ku lü bü’nde 6-14
A�us tos 2011 ta rih le ri ara s�n da, Av ru -

pa’n�n bir çok ül ke sin den 64 spor cu nun ka t�l d� -
�� ITF MEN’S CIR CU IT Te nis Tur nu va s� so -
na er di. 

Tur nu va di rek tör lü �ü nü Er dinç Bay kal’�n
yü rüt tü �ü or ga ni zas yo na dün ya s� ra la ma s�n da
ilk 300’ün için de bu lu nan oyun cu la r�n ya n� s� -
ra Tür ki ye’den 8 spor cu ül ke mi zi tem sil et ti.

Tür ki ye’de ki te nis spo ru nun ge li� me si aç� -
s�n dan bü yük öne mi ol ma s� n�n ya n� s� ra ka t� -
lan te nis çi le rin bu tur nu va da el de ede cek le ri
pu an lar la on la r�n dün ya s� ra la ma s�n da ki ko nu -
mu na di rek et ki li olan tur nu va n�n �am pi yon luk
ya r� �� 14 A�us tos Pa zar gü nü ger çek le� ti ril di.

ITF MEN’S CIR CU IT Te nis Tur nu va s� fi nal
prog ra m� kap sa m�n da; Çift ler Fi nal Ma ç� 13
A�us tos 2011 Cu mar te si gü nü 17.00’de; Tek -
ler Fi nal Ma ç� ise 14 A�us tos 2011 Pa zar gü nü
17.00’de ya p�l d�. Çift ler Ka te go ri sin deBr ydan
Kle in (AUS) / Da ne Pro pog gi a (AUS) çif ti
Ric car do Ghe din (ITA) /
N.Vi jay Sun dar Pras hanth
(IND) çif ti ni 6/7, 3/6, (3)’lük set ler le ti e
bre ak’den ye ne rek isim le ri ni �am pi -
yon lu �a ta �� d� lar. 

Tek ler Ka te go ri sin de1 Nu ma -
ra l� Se ri Ba �� Ric car do Ghe din (ITA) ile 2 Nu -

ma ra l� Se ri Ba �� Brydan Kle in(AUS)
ara s�n da ger çek le �en �am -

pi yon luk mü ca de le si ni
ise �tal yan Ric car do
Ghe din 6/4 - 6/3’lük
skor la ye ne rek, Tur nu -

va n�n En �yi Ra ke ti
Un va n� n� al ma -

ya hak ka zan -
d�.  �am pi yon -
lar, ödül le ri ni
Genç lik ve

Spor Ge nel Mü -
dür Yar d�m c� s�

Ya �ar Kap tan Ba �a ran ve Taçs por Ku lü bü
Ba� ka n� Mah mut Nai bi’nin elin den al d� lar.

■ NA� B�: ‘ONUR LU YUZ, 
GU RUR LU YUZ’

Taçs por Ku lü bü ola rak, ITF Men’s C�r cu it
Te nis Tur nu va s� kap sa m�n da dün ya n�n en iyi
er kek ra ket le ri ni a��r la mak tan Tür ki ye ad� na
gu rur duy duk la r� n�, Taçs por ve Türk te ni si nin
her ge çen gün h�z l� bir yük se li� gös ter di �i ni
söy le yen Taç Spor Ku lü bü Der ne �i Yö ne tim
Ku ru lu Ba� ka n� Mah mut Nai bi, “Ta bi bun da
Taçs por’un üst len di �i mis yo nu, ba �a r� y� unut -
ma mak la z�m. 

Ta bii Mar cel �l han ör ne �in de ol du �u gi bi
ye ti� tir di �imiz te nis çi le rin ka li te si ni de gö zar -
d� et me mek la z�m. 

Böy le bir tur nu va ya ev sa hip li �i yap mak -
tan mut lu luk du yu yo ruz” de di. 

�l çe mi zin ad� n� ta �� yan tek spor ku lü bü olan Ka -
d� köy Genç lik Spor Ku lü bü (KGSK)Vo ley bol
ve bas ket bol alt ya p� ta k�m la r� 2011–2012 se -

zo nu nu, 1 A�us tos 2011 Pa zar te si gü nü il çe miz de
bu lu nan Ca fe ra �a Spor Sa lo nu’nda yap t� �� se zo -
nun ilk an tren ma n�y la aç t�.

Ku lüp ba� ka n� �l ker Ha be �o� lu, se zo nun ilk
an tren ma n�n da spor cu la r� yal n�z b� rak ma d� ve
on la ra hi ta ben yap t� �� aç� l�� ko nu� ma s� nda, “Ka -
d� köy Genç lik Spor Ku lü bü ola rak, Ka d� köy il -
çe si ni lig ler de bas ket bol ve vo ley bol bran� la r�n -

da ba �a r�y la 2009 y� l�n dan be ri tem sil et mek te -
yiz. 2011-2012 se zo nun da da fa ali yet gös ter di -
�i miz bas ket bol ve vo ley bol da ba �a r� la r� m� za
ye ni le ri ni ila ve ede rek ye ni spor cu la r� ül ke miz
spo ru na ka zan d�r ma y� he def li yo ruz. Siz le rin de
bu ko nu da üze ri ni ze dü �en so rum lu lu �u ba �a r�y -
la ye ri ne ge ti re ce �i ni ze inan c�m tam d�r” de di.

Da ha son ra KGSK Genç ve Y�l d�z vo ley bol

ta k�m la r� ba� an tre nör le ri Can Ça vu �o� lu, Yar -
d�m c� An tre nör Eda Çe tin’le bir lik te se zo nun ilk
an tren ma n� ger çek le� tir di ler.

■ KU LÜP ÇI TA YI YÜK SELT T�
2011-2012 se zo nun da Ka d� köy Genç lik

Spor Ku lü bü bün ye sin de vo ley bol ve ya bas -
ket bol oy na mak is te yen 1995-2005 ara s� do -
�um lu spor cu la r� haf ta so nu Ko �u yo lu Re �at

Nu ri Gün te kin �l kö� re tim Oku lu Spor Sa lo -
nu’na bek le dik le ri ni be lir ten ku lüp yet ki li le ri,
ç� ta y� yük sel te cek spor cu la r� n� Ko �u yo lu’nda
haf ta so nu ya p� lan ça l�� ma lar ile ye ti� tir dik le -
ri ni be lirt ti. Ye ni se zon da Ka d� köy’ün say g�n
ku lüp le rin den Ka d� köy Genç lik Spor Ku lü -
bü’ne ula� mak is te yen spor cu ve ebe veyn ler,
www.ka di koys por ku lu bu.com ad re sin den ve -
ya 0 216 550 10 61, 0 216 550 10 71, 0 507 692
00 36 no lu te le fon lar dan ku lüp hak k�n da bil gi -
ye ula �a bi lir ler.

19 A�USTOS - 25 A�USTOS 2011   
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BASKETBOL LİGİ FİKSTÜRÜ ÇEKİLDİ

Hazırlayan
Mustafa SÜRMELİ

BOSNALI teknik direktör ve eski futbolcu Nejat
Biyediç, 52 ya�ında hayatını kaybetti. Türk

vatanda�ı da olan ve Bursaspor'da oynadı�ı
futbolla “�mparator” olarak anılan Biyediç,

ba�arılarıyla kulüp tarihine de girmeyi ba�ardı.
Biyediç 87-88 sezonunda attı�ı 17 gol ile

Bursaspor'lu bir oyuncunun bir sezonda ula�tı�ı
en yüksek rakama ula�arak geldi�inin 2.

sezonunda Bursaspor tarihine geçmeyi ba�ardı.
4 sezon boyunca aralıksız olarak Bursaspor
formasını giyen Nejat Biyediç toplam 41 gol

atarak, takımın unutulmazlar arasında yerini aldı
ve taraftardan imparator lakabını aldı. Biyediç,
futbolu 1994'te bıraktıktan sonra Bursaspor,

Kar�ıyaka, Konyaspor, Karabükspor, Adanaspor,
Diyarbakırspor, Sakaryaspor ve

Eske�ehirspor'da teknik direktörlük yaptı.
�ntertoto Kupası'nda gösterdi�i ba�arılı

performansla teknik direktörlük kariyerine ciddi
bir ba�langıç yapan Biyediç, bu kar�ıla�malarda

sergilenen futbol ile Bursaspor'u bir anda
Türkiye'nin gündemine ta�ıdı.

TÜRK FUTBOLUNA
ÇOK HİZMET ETTİ

SPORCULARIMIZ Taekwondo’da Avrupa’y�
sallad�. �ampiyon olan y�ld�z sporcular� yurda

dönü�lerinde �stanbul Gençlik ve Spor �l
Müdürlü�ü yetkilileri alk��larla kar��lad�. 

36 ülkeden toplam 316 sporcunun kat�l�m� ile
Gürcistan’�n ba�kenti Tiflis’te gerçekle�tirilen

4. Y�ld�zlar Avrupa Taekwondo
�ampiyonas�’nda Türkiye’ye 7 alt�n, 1 gümü�

ve 4 bronz madalya kazand�ran kahraman
y�ld�zlar�m�z Avrupa’da ses getirdi. Bayanlarda
5 alt�n, 3 bronz madalya ile birinci, erkeklerde

2 alt�n, 1 gümü� ve 1 bronz madalya ile
Rusya'n�n ard�ndan ikinci olan Y�ld�z

Taekwondo Milli Tak�m�m�z, genel toplamda
Avrupa �ampiyonu oldu. �ampiyon
taekwondocular�, �stanbul Atatürk

Havaliman�’nda Gençlik ve Spor �l Müdürlü�ü
yetkilileri törenle kar��lad�. 

Şampiyonları İl Spor
Müdürlüğü karşıladı 

Beko Basketbol Ligi’nde 2011-2012 sezonu fikstür
kura çekimi yapıldı. Fikstür kura çekimine; Türkiye

Basketbol Federasyonu (TBF) yöneticilerinin yanı sıra
kulüp yöneticileri de katıldı. Törende konu�an TBF
Genel Sekreteri Ali Özsoy, Türkiye’deki basketbol

faaliyetlerinin her dönem zevkli geçti�ini, milli
takımların faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Bayan

Milli Takımı’nın Avrupa ikincisi oldu�unu hatırlatan 

Özsoy, A Millilerin olimpiyat için eleme maçları
oynayaca�ını söyledi. 16 takımın katılaca�ı ligde
normal sezon 15 Ekim 2011-22 Nisan 2012
tarihlerinde oynanacak. Play-off müsabakalarının
25 Nisan 2012’de ba�layaca�ı ligde heyecan 3
Haziran 2012’ye kadar sürecek. �lk 8 takımın play-off
oynamaya hak kazanaca�ı ligi son 2 sırada
bitirecek ekip, lige veda edecek.

Kulüp Ba�kanı �lker Habe�o�lu, Kadıköy ve ülkemiz için yeni
ba�arılar hedeflediklerini vurguladı.

Kadıköy Gençlik Spor
Kulübü SEZONU AÇTI
Kadıköy Gençlik Spor
Kulübü SEZONU AÇTI
Kadıköy Gençlik Spor
Kulübü SEZONU AÇTI
Kadıköy Gençlik Spor
Kulübü SEZONU AÇTI
Kadıköy Gençlik Spor
Kulübü SEZONU AÇTI
Kadıköy Gençlik Spor
Kulübü SEZONU AÇTI

�STANBUL �l Gençlik
Spor Müdürlü�ü

basketbol hakemi
olmak isteyenler için kurs
açt�. �stanbul �l Gençlik

Spor Müdürlü�ü’nün resmi
internet sayfas�ndan yap�lan duyuruda, “�limizde
Basketbol aday hakem kursu düzenlenecektir.

Aday hakem kursuna kat�lmak isteyen
kursiyerler 11 Kas�m 2011 tarihine kadar

�stanbul Spor �l Müdürlü�ü Basketbol
sekreterli�ine ba�vurmalar� gerekmektedir”

denildi. Sitedeki duyuruda konuyla ilgilenenlerin
0216 651 62 62-105 nolu telefondan Fikret

Cigal ile temasa geçmeleri istendi.

SPOR VE SANAT iÇ iÇE

Dünya’nın gözü Taçspor’daydı

Bu yıl ilk kez açılan yaz okulu
sayesinde tatile gidemeyen

ö�renciler hem e�itim
gördü hem spor yaptı.
�STEK Academia yaz

okulu kapsamında,
yakla�ık 400 ö�renciye

haftada 5 gün spor, sanat,
müzik ve �ngilizce
e�itimleri veriliyor.
Yaz okulları 2010-

2011 e�itim ve
ö�retim yılının tatil

olmasının hemen
ardından Kızıltoprak

�STEK Academia,
�stek Özel Acıbadem,

�stek Özel Ulu�bey
Okulları’nda ba�ladı.

■ MÜZ�K E�L���NDE J�MNAST�K,
ARDINDAN KAHVALTI

�STEK Academia yaz okulu ve uzman
e�itimcileri e�li�inde özenle hazırlanan

programlar ile ö�rencilerin,
sosyalle�melerine, kendilerini güvende ve

mutlu hissetmelerine, yeni
arkada�lıklar kurmalarına,

bedensel geli�imlerini
hızlandırmalarına ortam
hazırladı�ı, okul
döneminde yo�un ders
temposuyla çalı�an

ö�rencilerin yaz
okullarında
popüler müzikler
e�li�inde sabah
jimnasti�i
yaptıktan sonra
kahvaltı yaptıkları
da belirtildi. 
Yaz okulu
ö�rencilerinin
yüzme stillerini

ö�renmeleri ve serinlemeleri için havuz
programının da unutulmadı�ı yaz
okulunda ö�le yeme�i sonrasında tekrar
gruplara ayrılan ö�renciler bu defa futbol,
basketbol ve voleybol oynamak,
kendilerini spor alanında geli�tirmek için
salona geçiyorlar.

Taçspor Kulübü ITF Men’s Cırcuit kapsamında
dünyanın en iyi erkek raketlerini a�ırladı.

Mal te pe Be le di ye si ev sa hip li �in de ve ri len if -
tar ye me �in de �s tan bul Ana do lu Ya ka s�
Ama tör Spor Ku lüp le ri Ba� kan la r� bi ra ra ya

gel di. 
Mal te pe Ba �� bü yük Ma hal le si’nde ki bir res to ran -

da dü zen le nen if tar ye me �i ne; Mal te pe Be le di ye Ba� -
kan Yar d�m c� la r� Ni met Ka ra bu lut, Ömer Ek �i o� lu,
Er can Köy men, Na il Çif çi, Kar tal Be le di ye Ba� ka n�
Al t� nok Öz, �s tan bul Ama tör Spor Ku lüp le ri Fe de ras -
yon Ba� ka n�, Ama tör Spor Ku lüp ler Bir li �i Tem sil ci -
si ile �s tan bul’da fa ali yet gös te ren Ana do lu ya ka s�
ama tör spor ku lüp le ri ba� kan la r� ka t�l d�. Ana do lu ya -
ka s� ama tör spor ku lüp le ri nin if tar ye me �in de, Mal te -
pe Be le di ye Ba� ka n� Prof. Dr. Mus ta fa Zen gin'e spo -
ra sa� la d� �� des tek ten do la y� ödül ve ril di. 

Ödü lü, Be le di ye Ba� ka n� Zen gin ad� na ba� kan
yar d�m c� s� Ni met Ka ra bu lut al d�. �s tan bul Ama tör
Spor Ku lüp le ri Fe de ras yo nu Ge nel Ba� ka n� Ali Dü� -
mez ödü lü tak dim eder ken yap t� �� ko nu� ma da, Mal -
te pe Be le di ye si’ne ve Be le di ye Ba� ka n�’na spor ku -
lüp le ri ne sa� la d�k la r� ola nak lar dan do la y� min net tar
ol duk la r� n� ifa de ede rek, “Siz ler le bir lik te da ha gü zel
hiz met ler için ça l� �a ca ��z” de di. 

Mal te pe Be le di ye Ba� kan Yar d�m c� s� Er can
Köy men ve Ni met Ka ra bu lut da ye mek te yap t�k la r�
k� sa ko nu� ma lar da, spo run bir top lu mun can l� ve di -
na mik ol ma s� n� sa� la yan en önem li un sur lar dan bi ri
ol du �u nu, sos yal be le di ye ci lik ge re �i Mal te pe Be le -
di ye si’nin, ama tör spo ra her za man des tek verdi�ini
ifa de et ti ler.

BAŞKANLAR İFTARDA BULUŞTU
HAKEM ADAYLARI

İÇİN KURS 
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● Berna AKHUN
● Eylem Ba�ak �ENTÜRK

Ya z�n son dem le ri ni ya �a d� �� m�z bu gün -
ler de, ta ti le gi de me yen ler �s tan bul'un
plaj la r� na ak�n edi yor. 

Plaj la r�n Anadolu ya ka s�n da ki göz de si
ise Cad de bos tan Pla j�... �s tan bul Bü yük �e hir
Be le di ye si'ne ait olan bu plaj, ba� ta Ka d� -
köy lü ler ol mak üze re �s tan bul lu la ra, s� cak
yaz gün le rin de de ni ze gir me ve gü ne� len me
f�r sa t� su nu yor.

483 �ez long, 200 �em si ye, wc, so yun ma
ka bi ni, du� la r�n bu lun du �u pla j�n 2 bö lü mü -
ne gi ri� üc ret siz, bir bö lü mü ne ise üc ret le
(tam 10 TL, ö� ren ci 6 TL.) gi ri le bi li yor.
Özel lik le haf ta son la r� olu �an yo �un ka la ba -
l�k ne de niy le �ez long bul mak ta zor la nan �s -
tan bul lu lar, kum sal ye ri ne çim le ri ter cih et -
mek zo run da ka l� yor. Ka d�n-er kek her ya� -
tan in sa n�n ak�n et ti �i plaj da in san lar gün bo -
yu de ni ze gi re rek, gü ne� le ne rek, su da oyun -
lar oy na ya rak ve bü fe den al d�k la r� ya da ev -
le rin den ge tir dik le ri yi ye cek le ri yi ye rek va -
kit le ri ni ge çi ri yor lar. Pla j�n bir de sa t� c� mü -
da vim le ri var el bet te; si mit çi ler, pa muk �e -
ker sa tan lar, m� s�r c� lar... On lar da s� ca �a al -
d� r�� et me den sa t�� yap ma ya ça l� �� yor lar.
Gün düz le ri ta til ha va s� ya �a tan plaj gü ne �in

ba t� ��y la bir lik te, genç le rin gi tar ça l�p �ar k�
söy le dik le ri bir e� len ce mer ke zi gö rü nü mü -
ne bü rü nü yor.

■ RE��T BEY’�N PLAJI...
Pe ki Ka d� köy’ün plaj la r� geç mi� te, he -

nüz �s tan bul’da de niz le rin ber rak ol du �u
gün ler de na s�l d�? Bu nu da Ka d� köy’ün ta ri -
hi üze ri ne yaz d� �� ara� t�r ma ki tap la r�y la ta -
n� nan Dr. Mü fid Ek dal’dan ö� re ne lim... Dr.
Mü fid Ek dal, “Ka d� köy’ün �lk De niz Ha -
mam la r�” ya z� s�n da Cad de bos tan Pla j�'n�n
es ki gün le ri hak k�n da �u bil gi le ri ve ri yor:

“Ra g�p Sa r� ca
Pa �a Ko na ��'na bi ti �ik, için de in cir
a�aç la r� olan pla j� Re �it Bey i� le tir di. Ar ka -
s� yo la da ya l� ka bin ler den ba� ka, iki  kat l�
bi na lar yaz dan ya za ki ra ya ve ri lir, �s tan bul
ve An ka ra'dan ge len tüm mü� te ri ler bü tün
mev sim ai le ce ka l�r lar d�. Pla j�n res to ra n� ol -
du �u için ye mek so ru nu da hal le dil mi� ti.
Gü nün ka la ba l� �� da �� l�p, ak �am olun ca
pan si yon lar da ka lan mü� te ri ler grup grup

otu rur lar, sa bah la ra ka dar e� le nir ler di. Ti -
yat ro ve ses sa nat ç� la r� n�n, mü zis yen le rin
kal d� �� bu pla j�n ge ce le ri bir ba� ka olur du.
Pla j�n sa hi bi Re �it Bey, ha fif çe öne e�ik bir
vü cut ya p� s� na sa hip, ses siz, ter bi ye li, dai ma
si yah el bi se gi yip kra vat s�z do la� ma yan bir
�s tan bul be ye fen di siy di. Çok ke re k�� la r� bi -
le pla j�n için de ki evin de ka l�r d�. K�z kar de �i
Na zi ye Ha n�m ka p� da bi let ke ser, he men
bü tün mü� te ri le ri ta n�r d�. S� cak yaz gün le -
rin de pla j� dol du ran ka d�n, er kek ve ço cuk -
la r�n ses le ri ak �am gü ne �i ba tar ken kay bo -
lur, ye ri ni bi ti �ik te ki Cad de bos tan Ga zi no -
su'ndan ge len mü zik se si dol du rur du. Pla j�n
içi ge ni� bir ai le top lu lu �u nu ha t�r la t�r, her -
kes bir bi ri ni ta n�r, ai le ler ara s�n da ye mek
ik ram la r� ya p� l�r d�.

Cad de bos tan Pla j� her y�l da ha ge li �e -
rek ye ni oda lar, ka bin ler ila ve edil mi�,
plaj mü� te ri le ri ara s�n da dost luk lar, ar ka da� -
l�k lar ku rul du �u gi bi ai le le rin da ��l ma s� na
se beb olan a�k la r�n do� ma s� na da sah ne ol -
mu� tu. Bü tün bu h�z l� plaj ya �an t� s� Re �it
Bey'in za man s�z ölü mü ne ka dar sür dü.

On dan son ra Na ci ye Ha n�m bir kaç y�l
da ha ku ru lu �u sür dür dü ise de ar t�k yo rul -
mu� tu. Ge ce li gün düz lü yüz ler ce in sa n�n
bu lun du �u bu mü es se se yi ida re et mek bir
ka d� n�n ba �a ç� ka bi le ce �i  du rum de �il di ve
plaj ki ra ya ve ril di. Fa kat es ki ha va s� kay bol -
mu�, mü� te ri ler de �i� mi� ti. Gü nün bi rin de
yol ge ni� le til di, Cad de bos tan Ga zi no su'nun
çam a�aç la r�y la do lu bah çe si yok edil di.
Pla ja ait bü tün bi na lar y� k�l d�. Böy le ce Re �it
Bey'in pla j�n dan en kü çük bir iz bi le kal ma -
d�...”

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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Gündüzleri tatil yerlerini aratmayan Caddebostan
Plajı tatile gidemeyen veya tatil havası ya�amak
isteyenlerin çekim merkezi. Deniz suyu ise kimi

zaman ‘iyi’ kimi zaman da ‘yeterli kalitede’... 

HER HAFTA
ÖLÇÜM YAPILIYOR

�stanbul �l Sa�l�k Müdürlü�ü, �stanbul
plajlar�nda her hafta deniz suyu temizlik

oranlar�n� ölçüyor. Ancak yap�lan ölçümlere
bak�larak denizlere rahatl�kla girmenin

mümkün olup olmad��� tart��ma konusu.
Ölçümler belki denizin yeteri kadar temiz
oldu�unu gösteriyor ama gözle bak�l�nca

Ege ya da Akdeniz’deki o berrakl��� görmek
mümkün de�il. Yine de tatile gitmeye vakti

ve paras� olmayanlar, bu verilere ve gözlerine
ald�rmadan rahatl�kla denize giriyorlar... 

Caddebostan Plajı'na ili�kin
sonuçlar �öyle:

● Caddebostan Plaj� Büyük Kulüp arkas�
● 18 May�s 2011: �yi kalitede su

● 1, 15 ve 29 Haziran 2011:
Yeterli kalitede su

● 13 ve 27 Temmuz 2011:
Yeterli kalitede su

● Caddebostan Plaj� Irmak Okullar� arkas�
● 1 ve 18 May�s 2011: Yeterli kalitede su

● 15 ve 29 May�s 2011: �yi kalitede su
● 13 ve 27 Temmuz 2011: �yi kalitede su

Deniz suyu analiz çal��malar� sonuçlar�n�
http://bbskbs.istanbulsaglik.gov.tr/denizsuyu

analiz adresinden takip edilebilir.

Kadıköy, geçmi�te de plajlarıyla
me�hurdu... 
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