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KADIKÖY Belediyesi Sanat
Kütüphanesi yeni sezon açılı�

konu�u olarak 7 yılda
1.000.000 baskı yapan “Her

�ey Seninle Ba�lar” kitabının
yazarı Ba�arı Uzmanı-Yazar
Mümin Sekman’ı a�ırlıyor.

Sekman bu etkinlikte ba�arı
için gerekli bilgi ve becerileri

dinleyiciler ile payla�acak.
Kadıköy Belediyesi

Caddebostan Kültür
Merkezi’nde 6 Ekim Cumartesi

günü saat 14.00’de Büyük
Salon’da ba�layacak

konferans, ücretsiz ve herkese
açık…

� Haberi Sayfa 2’de
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Mümin Sekman’la ‘başarı konferansı’7 Ekim’de Bağdat Caddesi’nde koşu var
RUN �stanbul Ko�usu

nedeniyle 7 Ekim
Pazar günü Kadıköy

Ba�dat Caddesi
trafi�e kapalı olacak.

Ko�u 10.30-12.00
saatleri arasında

yapılacak. 
� Haberi Sayfa 13’de

MÜZ�K yazarı, radyocu, DJ Murat Meriç, bir
Ankara sevdalısı olmasına ra�men Moda’ya

yerle�mekten ne kadar memnun oldu�unu her
fırsatta dile getiriyor. ‘Moda’da ya�amasaydım
Ankara’yı çok özlerdim’ diyen Meriç, Türk Pop

Müzi�i tarihinde Kadıköy’ün önemine de
dikkat çekiyor, ‘Kadıköy, 1960’larda Türk

Pop’unun emekleme alanıydı’ diyor. 
� Haberi Sayfa 11’de

�� Haberi 14. Sayfada

KADIKÖY Belediyesi’nin ev
sahipli�inde gerçekle�en Mural-
�ST Festivali’yle Yelde�irmeni
Mahallesi adeta bir ‘aç�khava

sergisi’ne döndü. Büyük binalar�n
sa��r duvarlar�n�n dev resimlerle

süslendi�i festival, bir sokak
partisiyle sona erdi. 

Yeldeğirmeni
“Açık Hava Sergisi”

�� Haberi 3. Sayfada

Kendilerine ait alanı kaldırım olarak kullanan �stanbul Büyük�ehir Belediyesi’ne dava
açan Erenköy'deki Seyran Apartmanı, ‘�BB’nin Kadıköylüyü cezalandırması’ diye

tanımlanan tavrın son kurbanı oldu. �BB, apartmanın Cadde'ye bakan tarafındaki
kaldırımın yakla�ık 22 metrekarelik kısmındaki karoları söktü! Feneryolu ve Göztepe’de

de daha önce benzer sıkıntılar ya�anmı�tı.

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 

Müzik yazarı

Murat Meriç: “Türk popu Kadıköy’den doğdu”
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�� Haberi 8. Sayfada

MARMARA Belediyeler Birli�i
tarafından düzenlenen ve kamuoyunda

Türkiye’nin en ciddi yerel yönetimler
ödülü olarak kabul edilen Altın Karınca

Belediyecilik Ödülleri’nden ikisini
Kadıköy Belediyesi aldı. Çevre Koruma

ve Kontrol Müdürlü�ü ‘Muhte�em
Dönü�üm Esencan ile Kompast’;
Kültür Sosyal ��ler Müdürlü�ü ise

‘Engelli Farkındalık E�itim Projesi’ ile
ödüle layık görüldüler.

�� Haberi 10. Sayfada

Kad�köy Belediyesi’ne

2 ÖDÜL
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Kad�köylü kad�nlara bir y�ld�r
ücretsiz olarak kad�n sa�l���

hizmeti sunan Mamografi Merkezi
sayesinde 31 kad�n�n hayat� erken

te�hisle kurtuldu.
Kadıköy’de ikamet eden tüm

kadınlar, tüm kadınsal
tetkiklerini bu merkezde ücretsiz
olarak yaptırabiliyor. Daha sonra

pi�man olmamak için, hemen �imdi
kendiniz için bir �ey yapın; 0216 565
66 16’yı arayın ve bir randevu alın!
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G E  R E K  L İ
KAY MA KAM LIK: 330 60 99
‹L ÇE EMN. MD.: 411 70 05
TOPLUM SA⁄ LIK MRK.: 336 08 28
‹L ÇE M‹L L‹ E⁄‹ T‹M M.: 346 83 68
‹L ÇE NÜ FUS M.: 337 39 93
GENÇ L‹K SPOR  ‹L ÇE M.: 347 32 50
MAL MÜ DÜR LÜ ⁄Ü: 336 05 77
MÜF TÜ LÜK: 336 25 06
AD L‹ YE: 349 79 60-63
TÜ KO DER: 349 85 10
TÜ B‹ DER: 449 26 26
KA DAS TRO MÜD.: 456 32 58
KADIKÖY TAPU MÜD.: 456 32 53-55-57
TAPU ATA�EH�R: 456 32 46-47
SSK Böl ge Müd.: (0216) 565 40 30
PTT Mü dür lü �ü: (0216) 337 44 10
Hay dar pa �a Gar: 348 80 29
‹DO: 0212 444 44 36

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

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

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

658 00 15

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

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

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

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

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖ NÜL LÜ MER KEZLERİ

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

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

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

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

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

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

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

0216 337 95 25

5 - 11 EK�M 20122 SANATKÜLTÜR

DÜNYANIN bir döngü olan hali, galaksilerin,
gezegenlerin, ya�amdaki formlar�n birarada

dönü�üyle gözlemlenebiliyor. Bunu yaparken,
kendi ya�am�m�z� da o çark�n içine dahil etmemiz

gerekiyor. Oysa ço�u zaman yatay bir ya�am
süreci içinde kal�p, o döngüyü görmezden

geliyoruz. Beslenmemizin türlerini zaman ve
mekanla ilintili de�i�tirmek, vücudun

gereksinimlerini yine bu denge ile sa�lamak,
uyumak, uyanmak, egzersiz yapmak hepsi o

çark�n içinde. Yeni ça��n gerçekçi talebini
yans�tan “Sürdürülebilir”,  kelimesini içeren bir
konu kar��ma ç�kt� bu hafta. Ya�amda olmas�

gerekli bu sürdürülebilir içeri�e, yeni ça��n
yap�s�yla ta��nan aksakl�klardan dolay� uzak
kal�yoruz. O nedenle yapt���m�z çal��malar�n
ba��na bunu ekleyerek ve üzerine basarak

adland�r�yoruz. Bugünki sürdürülebilir ba�l�k
tar�m, yani PERMAKÜLTÜR… Permakültür,

ekolojik bir tasar�m ile sürdürülebilir tar�m
yakla��m�n�, do�al yerle�kelerin içine uyguluyor.

Tüm uygulamalar, ya�am
içerisinde do�al döngüye

paralel bak�� aç�s� ve
i�letim mant��� ile

kurgulan�yor. Kelime
olarak permakültürün
kökü iki ayr� ingilizce

kelimenin birle�mesi ile
meydana gelmi�. �lki

“Permanent” yani
“Kal�c�”, ikincisi

“Agriculture” yani
“Tar�m”. Uluslararas�
tan�m�nda ise kelime “Sürdürülebilir Yerle�ke
Tasar�m�” olarak da biliniyor. Permakültür’de

esas amaç ise bitki, hayvan ve insanlar� üretim
amaçl� biraraya getirerek, bak�m� kolay

sürdürülebilir ya�am formunu mümkün olan en
küçük alanda yaratabilmek. Konuyla ilgili çal��ma
yapan bir sivil giri�im, Birle�ik Krall�k �ngiltere’de

bulunuyor. Ad�: SUNSEED, yani
“Güne�in Tohumlar�”… 1982

y�l�nda, bir ye�il festivalde Harry
Hart taraf�ndan ba�lat�lan

çal��ma, y�llar içinde bugünki
halini alm��. Harry, Ye�il

Çöller projesinin
kurucular�ndan. 1986 y�l�nda

�spanya’n�n
güneydo�usunda bir ev
kiral�yor. �lk çal��malar�na

burada ba�l�yor. 1987 y�l�nda
Ye�il Çöller projesinin ad�n�

de�i�tirerek, “Güne�in Tohumlar�” yap�yor.
Projede ilk evi, bir süre sonra bir ba�ka ev takip

ediyor. Evlerin tamam� ekolojik bir denge

içerisinde formland�r�l�yor. Sonra bir üçüncü ev,
derken ev de büyüyor ve evdeki yatak kapasitesi
35 ki�iye ç�k�yor. Gönüllü ilan� ile sadece ülkeden

de�il, yurt d���ndan da gelenler de projeye
kat�lmaya ba�l�yorlar. Ard�ndan proje

uygulamalar� için Tanzanya’ya gidiliyor.
Böylelikle, ilk ara�t�rma içerikli çal��ma kolu da

Sunseed permakültür ünitesinin içinde ba�lam��
oluyor. �u anda çal��ma için i�letilen konular; En
Uygun Teknoloji Uygulamalar� ad� alt�nda; evlerin

su sistemleri ve bunlar�n yeniden kullan�m� ile
ilgili. Bu güne� enerjisi, rüzgâr enerjisi

uygulamalar�n�n evlerde kullan�m�na yönelik.
Kurulan Yönetimi ad� alt�nda yap�lanlarda ise;
do�al ekosistemler inceleniyor. Kuru alanlar�n

yenilenmesine arac� olmak için do�al döngünün,
bozunman�n, topra��n geli�iminin, bitki örtüsü ve
faunanun üzerinde  ara�t�rma yap�l�yor. Olu�an
ekosistem dengesizli�i tan�mlan�yor. Eko �n�aat

faaliyetlerinde; olu�turulan permakültür
mant���n�n binalar için i�letilmesi, bak�m� ve

uygulamalarda tespit edilenlere göre
geli�tirilmesi üzerine çal���l�yor. �leti�im ve E�itim

ba�l���nda ise; ekiplerine, gönüllülerine,
ziyaretçilerine ve ortak çal��t�klar� firmalara

Permakültür e�itimleri veriyorlar. Burada her
ya�tan insana rastlamak mümkün olabiliyor.
Bazen küçük çocuklar da bu çal��maya dahil

oluyorlar. Organik Üretim
ve Sürdürülebilir Ya�am

ise; yine verilen ismin
içeri�ine paralel, do�al
yollarla üretim, bitki ve

hayvan yeti�tirme, bunun
yan�nda yap�lan

çal��malar� sürdürülebilir
k�lmak ad�na i�letilen

giri�imleri
bulbiliyorsunuz.

Sunseed’in 10 y�ll�k
planlar� ve verdi�i tüm

e�itimleri siteden inceleyebiliyorsunuz. Yine e�er
siz de çal��malar�n bir parças� olmak istyorsan�z,
gönüllüsü ya da ekip üyesi olarak bu çal��maya

dahil olabilirsiniz. Günümüzde ya�am�n bu
derece h�zl� oldu�u, neyin nereye akt���n�

bilemedi�imiz ba�l�klar�n içerisinde hepimiz
kaybolmu�ken, do�an�n h�z�n� anlamak, onunla

ve onun kural�na göre ya�amay�
seçmek, bilmek, ad�na çok de�erli

bir çal��ma. 
Sürdürülebilir olmas� önemli,

zira birço�umuzun
“Seferihisar’a gittim dünyan�n
en yava� �ehirleri listesinde
yer al�yormu�, harika zaman
geçirdim!” dedikten sonra,
plazadaki ya�ama ve h�za,

h�zla geri dönmesi,
deneyimledi�imiz kendimize

tan�d���m�z sürenin, sürdürülebilir etkisi
olmad���n� gösteriyor. ��te Permakültürle ya�am,
o etkiyi her daim üzerimizde ta��mak ve i�letmek

ad�na bir çal��ma… www.sunseed.org.uk

GÜNEŞiN
TOHUMLARI

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

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ

KA DI KÖY’DEN
● T� YAT RO
� Has re tin den Pran ga lar Es kit tim
Ül ke miz �i iri nin ön de ge len �a ir le rin den, yaz d� -
�� tek ki tap la el li nin üs tün de bas k� ya pa rak en
çok sa tan �i ir ki ta b� ol ma özel li �i ni hâ lâ elin de
bu lun du ran Ah med Arif bu se fer sah ne de
“can” bu lu yor. Ah med Arif’in “Has re tin den
Pran ga lar Es kit tim”i ete, ka na, ca na, se se, ge -
li yor. �ai rin Ke mal Ko ca türk, �ai rin tüm �i ir le ri -
ni öz ya �am öy kü süy le har man la ya rak Arif’i
ye ni den gö rü nür k�l ma y� he def li yor. “Terk et -
me di sev dan be ni”, “u� ru na ölüm le re gi dip
gel di �im” de di �i sev da s�y la, mem le ke tiy le, a� -
k�, mah pus lu �u ve sür gün le riy le Ah med Arif’i
ilk kez sah ne ye ta �� yor.
“Has re tin den Pran ga lar Es kit tim”, ilk kez 5
Ekim Cu ma ak �a m� sa at 20.30’da Ka d� köy
Be le di ye si Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde.
� Ap tal
Hak l� ol mak is ti yor san ap tal
ola cak s�n. Çün kü gü zel lik,
�öh ret, ser vet ge çi ci dir. Oy -
sa ap tal l�k ka l� c� d�r. Müj dat
Ge zen’in ya z�p oy na d� ��
oyun da gü le cek si niz, e� le -
ne cek si niz ve ba z� s�r la r� ilk
kez du ya cak s� n�z. Ap tal, 7
Ekim Pa zar sa at 16.00’da
Ka d� köy Be le di ye si Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi’nde
iz le ne bi lir. 
� �yi Gün de Kö tü Gün de
Ali Poy ra zo� lu ve Nil gün
Bel gün et ki le yi ci per for -
mans la r�y la se yir ci ile bir lik te
a� k�n ma te ma ti �i üs tü ne dü �ün dü rü yor. Bu
oyu nu ay r� lan ama bir bir le rin den ko pa ma yan
sev gi li le rin öy kü sü nü be kâr, ni �an l�, ye ni ev li,
kav ga l�, küs, bo �an m�� her ke sin iz le me si ge -
re ki yor. Se yir ci du dak la r�n da: a� k�n ma te ma ti -
�i tek tir, iki ya r�m bir bü tü nü olu� tur maz; yal -
n�z ca iki bü tün bir bü tü nü olu� tu rur söz le riy le
ç� k� yor oyun dan. “�yi Gün de Kö tü Gün de”, 7
Ekim Pa zar 18.00’de Ka d� köy Be le di ye si Koz -
ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde. 

� 3. Tür den Ya kın �li� ki ler / Ba� lan gıç
E.S.E.K, Türk ti yat ro su nu dün ya n�n ilk de vam
oyu nu (se qu el), 3. Tür den Ya k�n �li� ki ler 2’yi
yap m�� t�. Ve �im di, bun dan 10 se ne son ra ef -
sa ne nin ba �� na dö nü yor ve 3. Tür den Ya k�n
�li� ki le rin ön ce si ne, ya ra t�m sü re ci ne gi di yor.
Ya zar U�ur Ulu da�, ye ni oyu nu nu yaz mak is -
te mek te dir an cak ba �a ra ma mak ta d�r.
U�ur’un bey nin de ki fi kir ler, ne ya p�p edip, ge -
re kir se onun ha ya t� na s� z�p, ona bu oyu nu yaz -
d� ra cak lar d�r. “Ba� lan g�ç”, 8 Ekim Pa zar te si
20.30’da Ko ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne -
bi lir. 
� Alev li Gün ler
Ço cuk lu �un dan be ri ay r�l ma m�� üç ar ka da�,
bi ri ma hal le nin ka sa b�, bi ri mu ha se be ci, bi ri de
Türk kül tü rü pro fe sö rü ol mu� üç ka fa dar. �ç le -
rin den bi ri kan ser olun ca, inanç la r� ge re �i öl -
dük ten son ra ya k�l mak is ter ve fark l� ola na ya -

�am hak k� ver me yen dü zen -
le kar �� kar �� ya ge lir ler. Ba� -
vur duk la r� her yer de ba� ka
ko me di ler ya �ar, her tür den
an la� maz l�k ve an la y�� s�z l�k -
lar la kar �� la ��r, bi ze ça� da�
bir “Ya �ar – ya �a maz” hi ka -
ye si su nar lar. �s tan bul Halk
Ti yat ro su’nun “Alev li Gün le -
ri”, bu se zon da sah ne de.
Oyu nu hâ lâ iz le me diy se niz,
11 Ekim Per �em be 20.30’da
Koz ya ta �� Kül tür Mer ke -
zi’nde iz le ye bi lir si niz. 
� Kim Ki me Dum du ma
Ev li lik y�l dö nüm le ri ni kut la -
yan Ke rem ve Alev çif ti, en
ya k�n ar ka da� la r� Ümit ve
Eda çif tiy le bir lik te �e hir d� -
��n da ki vil la la r� na dön dük le -

rin de zen gin vil la la r� n�n so yul mu� ol du �u nu
gö rür ler. H�r s� z� ya ka la mak çok bü yük bir
prob lem ha li ni al�r. Ki min hak l� ki min hak s�z ol -
du �u nu, gö rü nen ile ger çek ara s�n da ki çiz gi yi
ve en önem li si ha yat ta var ola bil mek için ne ler
ya pa bi le ce �i mi zi gös te ren bir ko me di. Ti yat ro
�e nay’�n oyu nu, 9 Ekim Sa l� 20.30’da Koz ya -
ta �� Kül tür Mer ke zi’nde.
� Oyun Ka rı� tı
Tur ne ler de tem sil ler ve re rek pa ra ka zan ma ya

ça l� �an ti yat ro sa hi bi ka r�-ko ca n�n bir bir le riy le
ve oyun cu la r�y la olan ili� ki le ri nin an la t�l d� �� Ti -
yat ro Ga ga’n�n ko me di oyu nu nu 12 Ekim Cu -
ma 20.30’da Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde iz -
le ye bi lir si niz. 
� Ba sit Bir Ev Ka za sı
E�er ko ca n�z on be� y�l d�r ka p� dan hep ay n�
�e kil de gi ri yor, hep ay n� ye re çan ta s� n� b� ra k�p
klo ze tin ka pa �� n� on be� y�l d�r aç�k b� ra k�p fer -
mu ar� n� ko ri dor da çe ki yor sa, he le bir  de ev li li -
�i ni zi “Eh! ar t�k za ma n� d�r…” di ye rek yap m�� -
sa n�z emin olun siz de zi yan ve ze bil (!) ol mu�
ka d�n lar ku lü bü ne üye si niz. As l�n da Son gül,
he pi miz ka dar ce sur, ama he pi miz ka dar ür -
kek. A�k s�z bir ha ya t� ya �an m�� say ma yan
Son gül, sav rul du �u Bre zil ya di zi le rin den, bi zi
yaz ma ya ça l�� t� �� ro ma n�n k� y� la r�n da do la� t� -
r�p, ka ra mi zah bir kah ka ha tu fa n� na gö tü rü -
yor. Gü nay Ka ra ca o� lu’nun 5 y�l d�r yo �un il gi
gö ren bu tek ki �i lik oyu nu, 12 Ekim Cu ma
20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde. 

● KON SER
� Ba nu Sö zü ar Pi ya no Re si ta li
Dua yen so list Ba nu Sö zü ar ilk or kes tra kon se -
ri ni Ce mal Re �it Rey yö ne ti min de ki �s tan bul
Rad yo Sen fo ni Or kes tra s�y la 15 ya ��n da ver di.
�s tan bul Ulus la ra ra s� Mü zik Fes ti va li’nin (�KSV)
1980 y� l�n da ki aç� l� �� n� Ale xan der Jen ner’le bir -
lik te Ana to le Fis to ula ri yö ne ti min de ki �s tan bul
Dev let Sen fo ni Or kes tra s� e� li �in de ger çek le� -
ti ren Sö zü ar, uzun y�l lar d�r Ham burg’da ya �a -
mak ta ve mü zik ka ri ye ri ni yurt d� ��n da sür dür -
mek te. Pi ya nist uzun bir ara dan son ra Ka d� -
köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra s�’nda �s tan bul -
lu mü zik se ver ler le bu lu �u yor. Düs sel dorf ‘Ro -
bert-Schu mann-Aka de mi si’nin Kom po zis yon
Bö lü mü’nde gö rev yap mak ta olan bes te ci Al -
tu� Ün lü’nün, Ba nu Sö zü ar’a it haf et ti �i ese ri
‘Cons truc ti ons Poéti qu es’ de bu kon ser le Tür -
ki ye’de ilk kez ça l�n m�� ola cak.
Kon ser, 8 Ekim Pa zar te si sa at 20.00’de Ka d� -
köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra s�’nda.  
www.su rey ya ope ra si.org
� Er kan O�ur Ana to li an Blu es
Tel vin dü �ün ce si nin bir ürü nü olan id di as�z fa -
kat s� n�r s�z pro je Er kan O�ur Ana to li an Blu es,
22. Ak bank Caz Fes ti va li kap sa m�n da, 10
Ekim Cu ma 20.30’da CKM’de unu tul ma ya cak
bir per for mans ser gi le ye cek. 
� Ke til Bjø rnstad
1966-1968 y�l la r�n da “Genç Pi ya no Us ta s�”
un va n� n� ka zan m�� Nor veç li caz pi ya nis ti ve
ya zar Ke til Bjørnstad, 11 Ekim Cu mar te si
20.30’da 22. Ak bank Caz Fes ti va li kap sa m�n -
da per for man s�y la din le yi ci le ri bü yü le ye cek.

● DANS
� Halk Dans la rı
Dün ya n�n en zen gin halk oyun la r�, kos tüm le ri
ve mü zi �i ne sa hip ül ke le rin den Tür ki ye’yi
1973 y� l�n dan be ri yurt d� ��n da tem sil ede rek
bir çok dün ya bi rin ci li �i ka za nan �s tan bul Tu -
rizm Folk lor Der ne �i, 40. y� l� n� kut lu yor. Son
ola rak Bre zil ya’da dü zen le nen Dün ya Halk
Dans la r� Fes ti va li’nde ül ke mi ze bi rin ci lik ka -
zan d� ran der nek, 2013’te de Ar jan tin ve Ja -
pon ya’da ki fes ti val le re ka t� la cak. Siz de bu
top rak la ra ait dans la r� ö� ren mek is ti yor sa n�z,

Ka d� köy Al t� yol’da ki �s tan bul Tu rizm Folk lor
Der ne �i’ne gi de bi lir si niz.sKurs ka y�t la r� için her
Pa zar 14.00-17.00 sa at le ri ara s�n da aç�k olan
Der nek’te ders ler 14 Ekim Pa zar sa at 14.00’te
ba� la ya cak.
Bil gi için tel: 0532 610 55 33

● SÖYLE��&�MZA
� Ba �a rı Uz ma nı Ya zar Mü min Sek man
“Her �ey Se nin le Ba� lar” ki ta b� n�n ya za r� Mü -
min Sek man’�n sos yal ba �a r� se mi ne ri ne da -
vet li si niz. So ru-ce vap l� et kin lik te okul ha ya t�n -
da ve ha yat oku lun da ba �a r� için ge rek li bil gi
ve be ce ri ler an la t� la cak. Ken di ni ge li� tir me
tek nik le ri ne il gi du yan lar y�l da bir dü zen le nen
bu et kin li �e bek le ni yor. Ka d� köy Be le di ye si
Sa nat Kü tüp ha ne si’nin se zon aç� l�� ko nu �u
Ba �a r� Uz ma n� Ya zar Mü min Sek man’la ger -
çek le �e cek söy le �i ve im za et kin li �i 6 Ekim
Cu mar te si sa at 14.00’te Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi’nde. 0216 467 36 00
� Si nem Sal “Anek ta Ka ra la ma Gü nü”
Si nem Sal �i ir ki ta b� “Anek ta” ile il gi li bir bu lu� -
ma ve im za gü nü dü zen li yor. “Ka ra la ma Gü -
nü” ad� n� ver di �i bu lu� may la il gi li Sal �un la r�
söy lü yor: �u s� ra lar Anek ta’y� yaz d� ��m dö -
nem den fark l� bir �e yin için de yim. Ge rek ken -
di me ye ni den ha t�r lat mak ge rek se bi ra ra ya
gel mek için bir se bep ol sun di ye Anek ta’n�n
ge ze gen üs tün de im za gü nü di ye an� lan gü nü
6 Ekim Cu mar te si gü nü Ka d� köy Hay mat los
Ki ta be vi’nde ola cak t�r. 

● SEM�NER
� He gel’in Do �a Fel se fe si ve
Ça� da� Bi lim Fel se fe si
Bu et kin lik te Bi lim Fel se fe si nin en iyi öz gün
ça l�� ma la r� ger çek de �er ve önem le ri için de in -
ce le ne cek, gör gül bi lim le rin gör gül te mel le ri -
nin ken di ne-ye ter siz li �i ni yi ne gör gül te mel ler -
de ka la rak gi der me ye ça l� �an ça� da� Bi lim
Fel se fe ci li �i He gel’in Do �a Fel se fe si kav ra m�
ile kar �� la� t�r ma için de çö züm le ne cek. Aziz
Yar d�m l�’n�n yö net ti �i üc ret siz et kin lik, 11 ve
18 Ekim Per �em be gün le ri 19.30’da Ka d� köy
Be le di ye si CKM’de.  

● SERG�
� XXIX. Ay dın Do �an Ulus la ra ra sı
Ka ri ka tür Ya rı� ma sı Ser gi si
Ay d�n Do �an Ulus la ra ra s� Ka ri ka tür Ya r�� ma s�
bü tün dün ya da Ka ri ka tür Os car la r� ola rak bi -
lin mek te. Dün ya n�n çe �it li ül ke le rin den yüz ler -
ce say g�n ka ri ka tü ris tin ka t�l d� �� ya r�� ma n�n se -
çi ci ler ku ru lu da dün ya n�n en önem li ka ri ka tür
us ta la r�n dan olu �u yor. Ser best ko nu lu bu y�l ki
ya r�� ma n�n bi rin ci li �i ni Tür ki ye li sa nat ç� Do �an
Ars lan ile �ran l� sa nat ç� Ja vad Ali za deh’in al d� -
�� ya r�� ma da de re ce ye gi ren ve ser gi len me ye
la y�k gö rü len eser le rin bu lun du �u ser gi 10-23

Ekim ta rih le ri ara s�n da CKM Sa nat  Ga le ri -
si’nde zi ya ret edi le bi lir.
� “Renk li Tu val ler” Re sim Ser gi si
Re sim tut ku nu dört ar ka da� Gül naz Tun çel,
Mi ne Ok çi, Züm rüt Ku laç ve Emel Kan gal'�n
Eren köy Gö nül lü Evi’nde ke si �en yol la r� Ka d� -
köy Be le di ye si Ser gi Sa lo nun da “Renk li Tu val -
ler” Re sim Ser gi si’ne dek ula� t�. 13-19 Ekim
2012 ta rih le ri ara s�n da aç�k ka la cak ser gi ye
tüm sa nat se ver ler da vet li.  
� “Uya nı� Anı” Kar ma Ser gi
V. Bu run da Sa nat Fes ti va li kap sa m�n da aç� la -
cak “Uya n�� An�” ser gi si, res sam, fo to� raf ç�,
hey kel tra�, de �i �ik di sip lin ler den 16 Lo ko mo -
tif üye si plas tik sa nat ç� y� ilk kez bi ra ra ya ge ti ri -
yor. Ay �e nur Ar tar, Emi ne Ak bu cak, Es ra Ki zir
Gök çen, Ev ren Gül, Fe ri de Da yanç, Hü ma Bir -
gül, Jus tin Ecc les, Ke rem A� ra l� gil, Lau rel
Ecc les, Me rih Y�l d�z, Ser hat Ko çak, Sop hi e
Co hen, �eb nem Al tun ta�,  U�ur Ataç, Vol kan
Çö te lo� lu ve Zeh ra Fer da Bi gat’�n eser le rin -
den olu �an ser gi 4 Ekim Per �em be gü nü Sa -
int Jo seph Li se si’nde aç� la cak ve 22 Ekim’e
ka dar zi ya re te aç�k ola cak. 

KADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOY
● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

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

Ajandas›’nda yay›nlanmas›n› istiyorsan›z
gazetekadikoy@gmail.com’dan bize ula�tırabilirsiniz.
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● Gök çe UY GUN

Ga ze te mi zin 10-16 A�us tos ta rih li
649. sa y� s�n da man �et ha ber ola rak
ele al d� �� m�z “Ba� dat Cad de si ’n de ki

kal d� r�m so ru nu ” de vam edi yor.                     
Ön ce ki ha be ri miz de de yaz d� �� m�z gi bi,

Ba� dat Cad de si’nin Fe ner yo lu ve Göz te pe
mev ki in de ki ba z� apart man sa kin le ri, ken di
s� n�r la r� içi ne gi ren kal d� r�m la r�n i� gal edil -
di �i dü �ün ce siy le �s tan bul Bü yük �e hir Be le -
di ye si’ne da va aç m�� t�. Zi ra 1985 y� l�n da
ya p� lan imar de �i �ik li �iy le, apart man ar sa s�
için de gö rü len bir alan, kal d� r�m ola rak kul -
la n� l� yor du. �BB de hak k� n� hu ku ki yol dan
ara yan Ka d� köy lü le ri “bir ne vi ce za lan d� ra -
rak” apar to par kal d� r�m ta� la r� n� sök mü� tü!
Mah ke me sü re ci de vam et ti �i için kal d� r�m -
la r� ken di im kân la r�y la da yap t� ra ma yan ma -
hal le li ve es naf, ay lar bo yun ca ma� dur ol -
mu� tu.

� ‘ÇOK AYIP!’
�� te bu ma� du ri ye tin son kur ba n� Eren -

köy’de ki 4 kat l� Sey ran Apart ma n� ol du.
T�p k� di �er apart man sa kin le ri gi bi, yak la ��k
1.5 se ne ön ce “Bu alan apart ma na ait tir, �s -
tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si kul lan d� ��
için taz mi nat öde sin” di ye rek �s tan bul Bü -
yük �e hir Be le di ye si’ne da va açan apart man
sa kin le ri, 2 Ekim Sa l� gü nü kü çük çap l� bir
�ok ya �a d� lar; zi ra �BB yet ki li le ri taz mi nat
öde mek ye ri ne apart ma n�n önün de ki (Eren -
köy La cos te Ma �a za s� önü) kal d� r�m ka ro la -
r� n� sök me yo lu nu ter cih et mi� ler di! Yak la -
��k 15 met re uzun lu �un da, 1.5 met re enin -
de ki alanda kal d� r�m par ça s� �u an ka ro suz
bir ze min ha lin de du ru yor! 

Sey ran Apart ma n� yö ne ti ci le ri “Bü yük -
�e hir’in y�l lar d�r kul lan d� �� bu kal d� r�m da ki
ka ro la r�, biz da va aç�n ca bir an da al�p git me -
si çok ay�p” de di. La cos te Ma �a za Mü dü rü
Gök han Dal g�ç da “Tek nik ve hu kuk sal ola -
rak Bü yük �e hir hak l� bel ki ama �u gö rün tü -
ye bir ba k�n. Bu na kö tü de mek yet mez, tam
an la m�y la i� renç! Ba� dat Cad de si’ne hiç
ya k�� m� yor. Gün düz va kit bi le in san lar geç -
mek te zor la n�r ken, ge ce da ha teh li ke li olu -
yor. Ya� l� in san lar, ço cuk lar özel lik le zor la -
n� yor. He le bir de ya� mur lu gün ler de, Ka d� -
köy lü’nün bu ra dan ra hat ça geç me si hiç
müm kün ol ma ya cak. Biz de bu ra y� bir an
ön ce yap t�r ma n�n te la ��n da y�z. Renk, bi çim
far k� ol ma s�n di ye ay n� ka ro lar dan bul ma ya
ça l� �� yo ruz” di ye ko nu� tu.

Sa tış ve da ğıtım
nok ta la rı mız

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Numune Hastanesi Ba�hekimlik, FSMA
Hastanesi Ba�hekimlik, Kad›köy
Emniyet Müdürlü�ü, SSK Bölge

Müdürlü�ü, Hasanpa�a Karakolu,
Göztepe Karakolu, Kad›köy Halk

E�itim Merkezi, Bostanc› Karakolu,
Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi

Erenköy, Marmara Üniversitesi,
Ac›badem, Feneryolu, Erenköy,

Bostanc›, Moda,  Ko�uyolu, Kad›köy,
Kriton Curi, Merdivenköy, Suadiye,

Caddebostan, Osmana�a, ‹çerenköy,
Bostanc›, Sahray›cedid, Fenerbahçe,
Gönüllü Evleri,  Aysel-Abdullah Ö�ücü

K›z Yurdu, �ehit Polis Aileleri
Derne�i, Türkiye ‹�çi Emeklileri
Derne�i, Suadiye Gönüllüleri,

Ko�uyolu D›�bank Sitesi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0216 366 04 23
� Fahrettin Kerim Gökay Vakf�

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

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

35 - 11 EK�M 2012HABER

Kendilerine ait alanı kaldırım olarak kullanan �stanbul Büyük�ehir
Belediyesi’ne dava açan Erenköy’deki Seyran Apartmanı, ‘�BB’nin

Kadıköylüyü cezalandırması’ diye tanımlanan tavrın son kurbanı oldu.
�BB, apartmanın Cadde’ye bakan tarafındaki kaldırımın yakla�ık 22

metrekarelik kısmındaki karoları söktü!

Cadde’de kaldırım savaşı(!) sürüyor

Foto�raflar: Baran ÇEV�K

0 532 522 13 28

Hacettepe �ngiliz Filolojisi mezunu tecrübeli ingilizce
ö�retmeninden lise ve üniversite ö�rencilerine özel ders

�NG�L�ZCE ÖZEL DERS
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YAYIN hayatına yakla�ık 2 yıl
önce web sitesi olarak ba�layan

“Kültür Mafyası”, internet
yayıncılı�ında kazandı�ı

tecrübelerini, hayalleri ile
birle�tirerek, Ekim 2012 ayından
itibaren basılı bir dergi çıkartma
kararı aldı. Yayıncılık ve kültür

üretim alanlarındaki tekelle�meye
dikkat çekmek için Kültür

Mafyası ismini tercih eden ekipte,
ö�rencisinden ö�retim

görevlisine, gazetecisinden
televizyoncusuna kadar birçok
farklı meslek grubundan yazar

bulunuyor. Oyuncu Levent
Üzümcü, �arkıcı Jehan Barbur ve

Zaytung ekibinin de yazılarıyla
güç kattı�ı Kültür Mafyası'nın ilk
sayısında, dünyaca ünlü Marksist

sosyolog, filozof Slavoj Zizek
sorgu odasında! �lk sayıda
Zaytung ekibi kendine has

üslubuyla “Ö�renci ��leri ile etkin
mücadele yöntemlerini”

anlatırken, Yeraltı röportajları,
Gizli celse, Sayfalar ve Haneler
gibi kendine has bölümlerinin

yanı sıra Kültür Mafyası
dergisinde sinemadan tiyatroya,

edebiyattan müzi�e, kültür-
sanatın tüm alanlarındaki

geli�melere dair yazılar yer alıyor.
HERKES OKUSUN D�YE 5 TL!
Aylık olarak Türkiye çapında

yayın yapacak olan Kültür
Mafyası, herkesin okuyabilmesi
için sadece 5 TL’ye satılıyor. 64
sayfalık dolu ve zengin içeri�iyle
kültür-sanat yayıncılı�ında hem
duru�, hem içerik, hem de fiyat

olarak fark yaratacak olan Kültür
Mafyası’nı 1 Ekimden itibaren her

ay gazete bayilerinden ve
kitabevlerinden temin etmek

mümkün.

2012-2013 ça l�� ma dö ne mi ne, 18 Ey lül
2012 Sa l� gü nü yap t�k la r� yö ne tim ku ru lu
top lan t� s� ile ba� la yan Züh tü pa �a Gö nül -

lü le ri, bu y�l da pek çok alan da top lum sal du -
yar l� l�k ge rek ti ren ko nu lar üze rin de ça l�� ma la -
r� na de vam et me ka ra r� al d� lar. 

Bu ça l�� ma dö ne min de, “sa� l�k l�-plan l�
ma hal le” te ma s�y la ça l�� ma la r� na de vam ede -
cek le ri ni bil di ren Gö nül lü evi So rum lu su Me -
lek Boz do �an, bu ba� lam da çev re ko mi te si nin
“kent sel dö nü �üm-ye ni le me”, sa� l�k ko mi te si -
nin “ka d�n ve ruh sa� l� ��”, sos yal hiz met ler ko -
mi te si nin “ba ��m l� l�k”, e�i tim ko mi te si nin
“e�i tim sis te mi miz de ki de �i �im ler”, kül tür-sa -
nat ko mi te si nin ise “kül tü rel-ye rel kim lik” ko -
nu la r�n da hal k� ay d�n la t� c� ça l�� ma lar ya pa cak -
la r� n� söy le di.

Ye ni ça l�� ma dö ne min de üc ret siz �n gi liz ce,

sa nat sal ele� ti ri, oku ma ve ti yat ro atöl ye le riy le
ma hal le de in san la r�n bi ra ra ya ge le rek pay la -
��m da bu lu na cak la r� kül tür-sa nat or ta m� n�n
olu� tu ru la ca �� n� bil di ren Boz do �an, Ka d� köy
Hal ke �i tim Mer ke zi i� bir li �iy le de bün ye le rin -
de �s pan yol ca, Web Ta sa r� m�, Dik si yon ve Gü -
zel Ko nu� ma, Ya �am Koç lu �u ve Fo to� raf
Tek nik le ri kurs la r� n�n da aç� la ca �� n� bil dir di. 

Bu ara da �ef Se vinç Çe le bi �e ker ci yö ne ti -
min de ki Türk Mü zi �i Top lu lu �u da 20 Ey -
lül’den iti ba ren gö nül lü evin de ko ro ça l�� ma la -
r� na ba� la d�. Ko ro ve di �er kurs la ra ka t�l mak
is te yen ler Züh tü pa �a Gö nül lü evi’nden ya da
447 40 27 no’lu te le fon dan bil gi ala bi lir ler.
Gö nül lü ler, 11 Ekim 2012 ta ri hin de Mo da
Spor Kulü bü’n de dü zen le ye cek le ri sa bah kah -
val t� s� ile de bi ra ra ya ge le rek ye ni ça l�� ma dö -
ne mi ne mer ha ba di ye cek ler.
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57  / 5 - 14  EK�M 2012 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

“ONE MORE DANCE III
MICHAEL JACKSON

TRIBUTE”
Tarih: 06.10.2012

Cumartesi
Saat: 20.30

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi  Büyük Salon

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

DEMANS VE
ALZHE�MER NED�R? 

 Prof. Dr. Türker �AH�NER
Tarih: 09.10.2012 Sal�

Saat: 14.00

Yer: Merdivenköy Gön. Evi
Düzenleyen: Merdivenköy

Gönüllüleri
(Alzheimer Derne�i ��birli�i

ile Sal� Çay Saati
Toplant�lar�)

ÇA�IMIZIN HASTALI�I
“UNUTKANLIK”

Dr. M. Emin ÇAKIR
Tarih: 12.10.2012 Cuma

Saat: 14.00
Yer: Sahray�cedit 23 Nisan

Park� Gönüllü Evi 
Düzenleyen: Sahray�cedit

Gönüllü Evi

Zühtüpaşa’da yeni dönem başladı

Eren köy Zih ni pa �a Pra tik K�z Sa nat Oku -
lu, Cal ta gi ro ne Mü ze si Mü dür lü �ü ta ra -
f�n dan ge le nek sel Türk el na k�� la r� n�n

ser gi len me si ama c�y la �tal ya’ya da vet edil di. 
Eren köy Zih ni pa �a Pra tik K�z Sa nat Oku lu

kur si yer le ri nin üret mi� ol du �u ge le nek sel
Türk el na k�� la r�n dan seç me ör nek ler, �tal -
ya’n�n Si cil ya böl ge sin de yer alan Cal ta gi ro ne
Mü ze si’nde 11-15 Ey lül 2012 ta rih le ri ara s�n -
da dü zen le nen özel ser giy le �tal yan hal k� n�n
be �e ni si ne su nul du. Ser gi de ge le nek sel el sa -
nat la r� m�z dan Türk i�i, he sap i�i, An tep i�i, tel
k�r ma ve tel sar ma na k�� tek nik le riy le kur si -
yer ler ta ra f�n dan ha z�r lan m�� top lam 57 eser
ser gi len di. Aç� l�� Cal ta gi ro ne Be le di ye ba� -
ka n� n�n ka t� l� m�y la ger çek le� ti ril di. �tal yan
hal k� ta ra f�n dan il gi ve be �e ni ile ta kip edi -
len ser gi, �tal yan ba s� n� n�n da yo �un il gi si -
ni gör dü, �tal ya’n�n çe �it li ba s�n ya y�n ku -

ru lu� la r� ta ra f�n dan öv gü ile ta n� t�l d�. Mer -
kez, �tal ya’n�n ba� ka �e hir le rin de de ay n� kon -
sep ti ser gi le mek üze re da vet ler al d�. 

HİÇBİR MAFYA BU KADAR
KÜLTÜRLÜ OLMAMIŞTI!

RAS�MPA�A Gönüllüleri bu yılın ilk
etkinli�ini 19 Eylül Çar�amba günü
mahalle evi önünde, mahalle
sakinleri ile birlikte yemek �enli�i
yaparak gerçekle�tirdiler.
Etkinlikte gönüllüler ve mahalleliler,

Osmangazi �lkö�retim Okulu’ndaki
23 ö�renciye çanta ve kırtasiye
malzemesi deste�inde bulundular.
Sosyal ve e�itim etkinliklerine devam
edeceklerini, hizmetlerinin artarak
devam edece�ini söyleyen

Gönüllüler, Okul Müdürü Murat
Aydo�an’a malzemeleri teslim ettiler. 
Okul Müdürü Murat Aydo�an da
verdikleri katkıdandolayı gönüllülere
te�ekkür ederek, gönüllülerden
e�itime daha fazla destek

beklediklerini vurguladı.
Gönüllülerinin ziyaretlerinden dolayı
mutlu olduklarını sözlerine ekleyen
okul müdürü Aydo�an, mahalledeki
gönüllülerle e� güdümlü olarak
çalı�tıklarını belirtti. 

Rasimpa�a’da okul ziyareti 
ve sosyal dayan��ma

KADIKÖY’E  H�ZMET ARZULARINI
GERÇEKLE�T�RMEK, MAHALLELER�N�

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN 
KURULMASINI �STEYEN ZÜHTÜPA�ALILAR

ARAMIZA KATILMAYA

Bilgi için Zühtüpa�a Gönüllü Evi’ne 
çay içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 0216 347 40 27

Adres: Zühtüpa�a Mah. Kolej Yolu Sok.
No:2-B D1 Blok Kad�köy

www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

DAVET EDiYORUZ

KADIKÖY’E  H�ZMET ARZULARINI
GERÇEKLE�T�RMEK, MAHALLELER�N�

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN 
KURULMASINI �STEYEN ACIBADEML�LER

ARAMIZA  KATILMAYA

Bilgi için Ac�badem Gönüllü Evi’ne 
çay içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 0216 325 78 38

Adres: Ata Sok. No:14/1 Ac�badem 
www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

DAVET EDiYORUZ

GÜNÜB�RL�K TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR

� 07 EK�M PAZAR Ç�FTL�KKÖY-MUDANYA-TR�LYE (YEMEKL�)
� 21 EK�M PAZAR KIYIKÖY (YEMEKL�) 
� 04 KASIM TAR�H� �ZN�K (YEMEKL�)  
� 11 KASIM RUMEL� FENER�-GAR�PÇE KÖYÜ (YEMEKL�)      

� 13-14 EK�M ABANT- YED�GÖLLER (1GECE KONAKLAMA)
� 13-14 EK�M SAFRANBOLU – AMASRA (1GECE KONAKLAMA)
� 20-21 EK�M SERHAT �EHR� ED�RNE (1GECE KONAKLAMA)

SEZON TOUR
Ba�dat Caddesi No:517/B  Çatalçe�me BOSTANCI
Tel: 0216 372 35 77/78  Fax: 0216 410 06 14 

Tursab A 5096  www.tatilkeyfiburada.com

� 10 Ki�i ve üzeri gruplara özel geziler düzenlenir.
� Okul gezileri için özel fiyatlarımızı sorunuz.  

SONBAHARI B�RL�KTE
KAR�ILIYORUZ!  

KURBAN BAYRAMINA ÖZEL
OTEL VE TUR

SEÇENEKLER�M�Z� SORUNUZ!         

Zihnipaşa Pratik Kız Sanat
Okulu’ndan İtalya’da sergi

Aylık kültür sanat dergisi ‘Kültür Mafyası’nın ilk sayısında
dünyaca ünlü filozof Zizek'in derin dü�ünce dünyasına

girebilir ya da “�nsanın hem parasını hem duasını alıyoruz”
diyen mezar kazıcısı Kenan Karaba�'tan mezar kazıcılı�ının

nasıl yapıldı�ını ö�renebilirsiniz...

● Gökçe UYGUN
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Asgari ve faiz ödemekten kurtulun. Kefil, senet,
sözle�me, evrak gerekmeden Kredi kart�

borcunuzun tamam�n� hemen ödüyoruz. Ödenen
borcu, y�ll�k % 12 vade fark� ile 12 ay e�it taksite

bölüyoruz. Sistemin faydalar�... Bankan�n uygulam��
oldu�u y�ll�k % 60 ya da % 70 faiz yerine %12 vade

fark� vererek kart�n�z�
taksitlendirebilirsiniz. Asgari
ödemenin yerine daha az

rakamlarla 12 ay taksitlerinizi
ödeyerek bankan�za olan

borcunuzdan
kurtulabilirsiniz. Kart�n�z yine
aç�k ve kullan�mda olacakt�r. Genel merkezimize gelmek,
bizleri tan�mak sizin menfaatinize olacakt�r. Dan��manl�k

hizmetimiz ücretsiz sunulmaktad�r. Kapal� ve icral�
kartlara i�lem yap�lmamaktad�r. Vade fark� i�lemler

s�ras�nda nakit veya kredi kart�n�z�n kullan�labilir
limitinden 12 ay taksitli olarak tahsil edilir. 

NOT: KRED�
KARTINIZIN

KULLANILAB�L�R
L�M�T� NAK�TE
ÇEVR�L�R….

���N�Z YO�UN �SE 
B�Z S�ZE GELEL�M.

BÜTÜN ��LEMLER�M�Z BELGEL� VE DEKONTLUDUR.

BERKAY DANI�MANLIK & RENT ACAR
Detaylı bilgi için: Tel. 0216 612 26 27 /0216 384 20 12 GSM. 0532 134 91 55/0532 134 91 50

Ali Nihat Tarlan Cad. No. 4 Kat 4 Daire 10 Üst Bostancı Kadıköy (Bostancı Tren �st. Kar�ısı)

www.kredikartlaritaksit.com

KRED� KARTI BORCUNUZ MU VAR?...

Nüfus cüzdan�m� ve ö�renci kimli�imi kaybettim.
Hükümsüzdür. Mustafa Salih KORKMAZ

KAYIP �LANI

● Kadir TOPRAKKAYA/ Kad�köy Life

Türk Ha va c� l�k Ta ri hi’nde bir çok il ke im za atan
Ka d� köy lü pi lot Ve ci hi Hür ku� ad� na ser gi dü -
zen len di. “Dün den Bu gü ne Ve ci hi Hür ku� Ser -

gi si” ad� n� ta �� yan ser gi, BJK �nö nü Sta d�’nda 20 Ey -
lül-20 Ekim ta rih le ri ara s�n da ge zi le bi le cek. Kül tür ve
Tu rizm Ba kan l� ��’na ba� l� ilk ve tek spor mü ze si olan
BJK Mü ze si ile Ve ci hi Hür ku� Mü ze si Der ne �i’ni bi ra -
ra ya ge ti ren ser gi nin ge nel ko or di na tör ve sa nat yö net -
meni ise res sam Ni hat Ev ren Der man. 

� HÜR KU�’A A�T PRO JE, DO KÜ MAN,
OB JE VE FO TO� RAF LAR VAR...

Türk ha va c� l�k ta ri hi nin ön cü sü ola rak ta rih te yer alan Ve -

ci hi Hür ku�’un pro je sini ha z�r la y�p üret ti �i VE C� H�
XV ad l� uça �� n�n bi re bir bo yut lar da ki mo de li ser -

gi de yer ala cak. Ba li Mü za ye de Sa nat Ga le ri -
si’nin ana spon sor lu �u nu üst len di �i ser gi de,
10x8 met re bo yut la r�n da ki VE C� H� XV d� ��n -
da Hür ku�’a ait pro je, do kü man, ob je ve fo to� -
raf lar, ser gi ye renk ka tan di �er de tay lar ola rak
dik kat çe ki yor.
� DR. MÜ F�D EK DAL’I Z� YA RET ET T�...

Ve ci hi Hür ku� Mü ze si Der ne �i Yö ne tim Ku -
ru lu Ba� ka n� Ba ha d�r Gü rer, ser gi nin aç� l� �� ön ce sin -

de Ve ci hi Hür ku�’un Ka d� köy’ de ki uçu� de ne me le ri nin
can l� ta n� �� olan Dr. Mü fid Ek dal’� evin de zi ya ret etti. Gürer,
ziyaretle ilgili olara �u bilgileri verdi:

“Dün den Bu gü ne Ve ci hi Hür ku� Ser gi si dü �ün ce ve ey -
lem ola rak sa de ce geç mi� ten ke sit le ri önü mü ze ge ti ren bir
ser gi ola rak gö rül me me li dir. Geç mi �i bil mek ve ge le ce �i gör -
mek için ufuk aç t� �� n� ço cuk la ra ve genç le re güç ve re ce �i ni,
sa hip ol du �u muz de �er le ri ve on la r�n de �er le ri ni bil me mi zi
sa� la ya cak bir ça l�� ma d�r. Bu ya ra t� c� pro je için BJK Mü ze ve
Ta rih Ku ru lu Ba� kan ve üye le ri ne, Sa y�n Dr. Mü fid Ek dal ile
ser gi Ge nel Ko or di na tö rü res sam Ni hat Ev ren Der man ve
eme �i ge çen tüm ça l� �an la ra gö nül den te �ek kür edi yo ruz.”

Ziyaret s�ras�nda Vecihi Hürku�’un çal��malar�n� anlatan
Dr. Müfid Ekdal, Hürku�’un çal��malar�n�n genç ku�aklara
yeterince aktar�lmad���n� söyleyerek, bunun önemli bir görev
oldu�unu vurgulad� ve bu konudaki çal��malar�n devam
etmesi gerekti�ini ifade etti. 

● Mustafa SÜRMEL�
HAT ve Ebru dersleri sırasında Osmanlı
padi�ahlarının el yazılarını da inceleyen

genç ara�tırmacı Nermin Taylan, Osmanlı
ar�ivindeki ara�tırmaları sürecinde bir

taraftan da padi�ahların hayatlarına dair
ilginç, trajik ve tebessüm ettirecek bazı
konuları da derledi ve bir kitap haline

dönü�türdü. Hem ar�iv vesikalarından hem
vakanüvislerin eserlerinden hem de
seyahatnamelerden kar�ıla�tırmalar
yaparak kaynaklar ı�ı�ında bilgiye
ula�maya çalı�an Nermin Taylan,

“Ya�anmı� �lginç Hikâyelerle Osmanlı
Padi�ahları” adlı eserini, Ekim

Yayınları’ndan çıkardı.
� OBJEKT�F B�R YAKLA�IMLA

KALEME ALDI
“Bu kitabı kaleme almamdaki esas gaye,

tamamıyla ara�tırmalara dayalı olarak,
Osmanlı padi�ahlarının hayatlarına dair
do�ru bilgileri insanlarla payla�maktı.

�imdiye dek yayımlanmı� eserlerde bu ve

buna benzer birçok menkıbe yer
almaktaydı. Ancak bu bilgiler parça parça

bulundu�undan hepsini bir kitapta
toplamak istedim. Dünyaya hükmetmi�
Osmanlı �mparatorlu�u’nun krallara taç
giydiren padi�ahlarını tanımak, ne yerler,
ne içerler, nasıl tepki verirler, aileleri ile

olan münasebetleri nasıldır, a�klarını nasıl
ya�arlar ve sevgililerine hitap ederken nasıl
cümleler kullanırlar ve buna benzer bir çok
bilgiyi insanlarla payla�mak istedim” diye

kitabı kaleme almaktaki amacını açıklayan
genç yazar, padi�ahların her �eyden evvel
insan olduklarını ve onların da birer nefis

ta�ıdıklarını göz önünde bulundurarak
hataları ve do�ruları ile objektif bir bakı�la

kaleme almak istedi�ini belirtti. 

� AR��VLERDEN ÇIKAN
�LG�NÇ HATIRALAR

�lk orta ve yüksek ö�renimini küçük ya�ta
geldi�i �stanbul’da tamamlayan ve Bizim

Kitaplar Yayınevi’nin editörlü�ünü yürüten
Nermin Taylan, Osmanlı

�mparatorlu�u’nun iyi ara�tırılıp, objektif
�ekilde de�erlendirilmesi gerekti�ini

vurgulayarak, kitabını objektif ve
Osmanlı ar�iv belge ve kaynaklarına

dayanarak hazırladı�ını söyledi. 
� SADE ANLATIM

OKUMAYI ZEVKL� KILIYOR
Kaynak ve ar�iv belgelerine dayanması

gözünüzü korkutmasın. Kitabın dili
oldukça sade. I. Abdülhamid’in

Ruh�ah’a olan derin a�kı, Kanuni
Sultan Süleyman’ın “ne evlat senin ne

devlet senin” menkıbesini, Fatih Sultan
Mehmet’in pratik zekâsına dayalı farklı

hatıralarını, genç yazarın akıcı ve
sürükleyici anlatımıyla ilgiyle

okuyacaksınız.

Genç bir yazarın
kaleminden çıkan yeni bir
kitapla tarih yolculu�una

çıkmaya ne dersiniz?

Sul tan lar da â��k olur

Kadıköylü Vecihi Hürkuş adına sergi...
‘Dünden

Bugüne Vecihi
Hürku� Sergisi,

BJK �nönü Stadı’nda
20 Eylül-20 Ekim
tarihleri arasında

ziyaret
edilebilecek. 

Tay ya re ci Ve ci hi Hür ku� Mü ze si Der ne �i Yö ne tim Ku ru lu
Ba� ka nı Ba ha dır Gü rer, Ka dı köy’ün He re dot’u ola rak 

bi li nen Dr. Mü fid Ek dal’ı Fe ner yo lu’nda ki kö� kün de zi ya ret
ede rek o yıl lar da ki anı la rı nı din le di...

T.C.
KADIKÖY BELED�YES�

19 MAYIS KÜLTÜR MERKEZ�
K���SEL GEL���M PROGRAMI

KONFERANS

BEN K�M�M?
EVRENSEL BAKI�

Fulya AYKAÇ

13 Ekim Cumartesi Saat: 16.30 – 18.30

Farkındalık ve evrensel bakı�;
Yargısız bir �ekilde 

�imdiki ana odaklanabilmek amacıyla, 
Dikkatinizi toplayabilmektir.

Ne geçmi�, ne gelecek,
Koparmasın sizi sizden,

Geçmi�teki de gelecekteki siz, �u andaki siz de�ilsiniz ki,
Anda kalıp, bugünün getirdikleriyle me�gul olur bilge...

Do�u Bilgeli�i 
Fark�ndal�k “�u anda ne ya��yorum” sorusunu yan�tlamak için dü�üncelerin,
duygular�n ve bedenin gözlemlenmesi yoluyla elde edilen zihinsel bir durum

olarak tarif edilebilir. 
Fark�ndal�k dikkatinizi �u ana odaklamakla ilgilidir. Dikkatin �imdi ne

hissetti�inize, ne dü�ündü�ünüze, ne gördü�ünüze, ne i�itti�inize, bedeninizde
neler hissetti�inize odaklanmas� fark�ndal�k halidir. 

Fark�ndal�kta dikkat yarg�s�z bir �ekilde kendine odaklanmaktad�r. Evrensel
bak��ta dü�ünce ve duygular, reddedilmemekte, yarg�lanmamakta bast�r�lmaya

ya da onlardan kaç�n�lmaya çal���lmamaktad�r.
Kuantum teorisine göre varl�k hem vard�r hem de yoktur. Varl�k vard�r, çünkü
ya�anabilir ve hissedilebilir. Fakat varl�k yoktur çünkü varl��� sözle anlatmak

mümkün de�ildir. Yani varl�k kavramlara s��maz. 
Ama biz var�z öyleyse varl�kla-yokluk bilincini günlük ya�ama nas�l

indirgeyebiliriz sorusuna sizlerle birlikte yan�t arayaca��z... 
NOT: Konferans salonumuz 60 ki�ilik olup, koltuklar�m�z numaralanm��t�r.

Yer numaras� fi�lerinizi en erken konferans zaman�ndan 1 saat önce alabilirsiniz.

ADRES / YER:
T.C. KADIKÖY BELED�YES� 19 MAYIS KÜLTÜR MERKEZ�

Bayar Caddesi Yeniyol Sokak No:10 KOZYATA�I
TELEFON: 0216 362 11 05 – 362 11 23
19mayis.Kultur@kadikoy-bld.gov.tr. 

www.19mayis.gen.tr 
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�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si �e hir Ti yat ro la r�, 3
Ekim 2012 ta ri hin de, 4’ü ye ni 33 oyun la se yir ci si nin
kar �� s� na ç� k� yor. �ehir Tiyatrolar�, An ton Çe hov’un

yaz d� �� En gin Al kan’�n yö net ti �i “Vi� ne Bah çe si”, Du -
�an Ko va çe viç’in yaz d� �� M. Nu rul lah Tun cer’in yö net -
ti �i “Dar Ayak ka b�y la Ya �a mak”, Sa mu el Bec kett’�n
yaz d� �� �a hi ka Te kand’�n yö net ti �i “Oyun” ve Can Do -
�an’�n ya z�p yö net ti �i “Ali Ba ba ve K�rk Ha ra mi ler” ad -
l� ye ni oyun la r� re per tu va r� na ka t� yor. 

Ekim ay�n da sah ne le ne cek di �er oyun lar ise �un lar;
Sur na me 2010, Hed da Gab ler, Do �um
Gü nü Par ti si, Per �em be nin Ha n�m la r�,
To ros Ca na va r�, Gön lüm de ki Os man
Ham di Bey, Z�rh l� Kurt (Kö sem Sul tan
ile Av c� Meh med), Me rak l� s� �çin Öy -
le Bir Hi kâ ye, �ark Di� çi si, �s tan bul
Efen di si, �n ti ha r�n Ge nel Pro va s�, Ar ka
Bah çe, Me sut �n san lar Fo to� raf ha ne si,
Ben Si ne ma Ar tis ti Ol mak �s ti yo rum,
Lü küs Ha yat, �s tan bul Ha t� ra s�, Sev gi -
li Dok tor, Ate� li Sa b�r (Pos ta c�), Yüz -
le� me, Ya �ar Ne Ya �ar Ne Ya �a maz ve
ço cuk oyun la r� So kak Ke di le ri, Ka ra -
göz Ba l�k ç�, Çi çek Pren ses, �ah me ran,
Fa re li Kö yün Ka val c� s�, Cam baz ha ne,
De niz K� z�, Bon cuk, P�rt la tan Bal…

�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si �e -
hir Ti yat ro la r�, 2012-2013 ti yat ro se zo nu na, 3 Ekim’de
“Dar Ayak ka b�y la Ya �a mak” ad l� oyun la ba� la d�. Du �an
Ko va çe viç’in yaz d� �� “Dar Ayak ka b�y la Ya �a mak”, ilk
de fa ya za r� ta ra f�n dan Zvez da ra Ti yat ro su’nda sah ne len -
di. 2011 y� l�n da “En �yi Me tin” ödü lü nü alan oyun S�r -

bis tan d� ��n da ilk kez �BB �e hir Ti yat ro la r�’nda sah ne le -
ni yor. Oyu nun prö mi ye ri, 3 Ekim  Çar �am ba gü nü Ka d� -
köy Hal dun Ta ner Sah ne si’nde ya zar Du �an Ko va çe -
viç’in de ka t� l� m� ile ger çek le� ti.

� ÖZEL LE� T�R ME, GREV, MED YA…
Du �an Ko va çe viç üç le me si nin son oyu nu olan “Dar

Ayak ka b�y la Ya �a mak”, M. Nu rul lah Tun cer yö ne ti -
min de se yir ci kar �� s� na ç�k ma ya ha z�r la n� yor. Üç le me -
nin di �er oyun la r� olan “�n ti ha r�n Ge nel Pro va s�” ve
“Bu lu� ma Ye ri” ge çen se zon lar da yi ne M. Nu rul lah

Tun cer re ji siy le se yir ciy le bu lu� mu� tu. 
Oyun, özel le� tir me ya p� la rak ka pa t� lan

bir ayak ka b� fab ri ka s�n da, 5 i� çi nin hak la r� -
n� al mak için ba� lat t� �� aç l�k gre vi ve son ra -
s�n da med ya n�n bu di re ni �i bir tür ölüm-ka -
l�m oyu nu na dö nü� tür me si ni an la t� yor. 

Çe vi ri si ni Bil ge Emin’in, dra ma tur gi si -
ni Ha ti ce Yurt du ru’nun, sah ne ta sa r� m� n�
M. Nu rul lah Tun cer’in, kos tüm ta sa r� m� n�
Gam ze Ku�’un, mü zi �i ni Oli ver Jo si fovs -
ki’nin, ���k ta sa r� m� n� Fa tih Meh met Ha ro� -
lu’nun, efekt ta sa r� m� n� Er sin A�ar’�n, can -
lan d�r ma-vi de osu nu Ak sel Zey dan Göz’ün
yap t� �� oyun da; Bo ra Seç kin, Mü ge Ak ya -
maç, �b ra him Can, Ni hat Alp te kin, Ye liz
Ger çek, Ben nu Y�l d� r�m lar, Tan kut Y�l d�z,

Vol kan Ay han, Ça� r� Hün ve Us kan Çe le bi
rol al� yor.

3-14 Ekim 2012 ta rih le ri ara s�n da Ka d� köy Hal dun
Ta ner Sah ne si’nde oy na na cak olan “Dar Ayak ka b�y la
Ya �a mak” �BB �e hir Ti yat ro la r�’n�n di �er sah ne le rin de
de ti yat ro se ver ler le bu lu �a cak.

● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy Kül tür Sa nat Der ne �i’nin bu y�l ba� lat -
t� �� “2012 Ka d� köy �i ir, Güf te, Fo to� raf ve Ka -
ri ka tür Ya r�� ma s�”na yo �un ba� vu ru var. Ka d� -

köy’de kül tür ve sa nat ya �a m� n�n önem li bir un su ru ha -
li ne ge len Der nek, bu y�l Ka d� köy’ün do ku su nu, ko ku -
su nu, ya �a m� n� an la tan eser le ri bek li yor. Ga ze te Ka d� -
köy’ü zi ya ret ede rek, ya r�� ma ile il gi li son ge li� me ler
hak k�n da bil gi ve ren Ka d� köy Kül tür Sa nat Der ne �i
Ba� ka n� �nal Ay d� no� lu, Ge nel Sek re ter Av. Ba ha d�r
Gü rer, Yö ne tim Ku -
ru lu Üye le ri Sa nat ç�
Vec di Yü ca lan ile
Or han Bah ti yar, 2012
Ka d� köy �i ir, Güf te,
Fo to� raf ve Ka ri ka tür
Ya r�� ma s�’na Ka d� -
köy’ün ya n� s� ra �s -
tan bul’dan hat ta Tür -
ki ye ge ne lin den de
ka t� l�m la r� ka bul et -
tik le ri ni be lirt ti ler.
Der ne �in Ge nel Sek re te ri Av. Ba ha d�r Gü rer, “Eser ler -
de Ka d� köy ve Ka d� köy lü ’nün an la ��l ma s�, his se dil me -
si ge re ki yor. Özet le eser ler de Ka d� köy ko ku su his se -
dil me li.  Sa de ce Ka d� köy’den de �il, �s tan bul’un pek
çok ye rin den hat ta �s tan bul d� ��n dan da hi Ka d� köy ile
il gi li ça l�� ma lar ge li yor. Yo �un il gi var” de di. 

� SA NAT ÇI LAR VE ESER LE R� 
KA LI CI HA LE GE T� R� LE CEK

Ka d� köy lü ol ma n�n çok önem li ol du �u nu, bu nun
far k� na var mak ge rek ti �i ni ifa de eden Ba ha d�r Gü rer,
ki �i sel de �er le rin top lu mu bes le ye cek ve top lu mu da ha
ke yif li ha le ge ti re cek bo yut la ra ge ti ril me si nin �art ol -
du �u nu, Ka d� köy’le il gi li sev gi, mut lu luk ve he ye can -
la r�n da sa nat yo luy la an la t�l ma s� ge rek ti �i ni vur gu la -
ya rak, “Ka d� köy Kül tür Sa nat Der ne �i i� te bu amaç la
2012 y� l�n da böy le bir ya r�� ma y� dü zen le me ih ti ya c�
his set ti. Böy le lik le ye te nek le ri mi zi or ta ya ko ya bi lir,

ay n� za man da kül tü re de kat k� da bu lun -
mu� olu ruz” di ye ko nu� tu. �i ir, fo to� raf,
güf te ve ka ri ka tür dal la r�n da dü zen le nen
ya r�� ma ya ka t� l�m lar 1 Ni san 2012 iti ba -
riy le ba� la d�. 30 Ekim 2012 ta ri hi ne ka dar
ka t� l�m lar de vam ede cek. 1 Ka s�m-9 Ara -
l�k 2012 ta rih le ri ara s�n da se çi ci ku rul lar
ça l�� ma la r� de �er len di re cek. De re ce ye gi -
ren le re ödül le ri, 23 Ara l�k 2012 ta ri hin de
Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi (CKM)’nde dü zen le ne cek tö ren -

le ve ri le cek.  Ay n� za man da aç� la cak ser gi -
de de eser ler ser gi le ne cek. Sa nat ç� lar ve eser le ri nin yer
al d� �� bir ki ta b�n da ya y�n lan ma s� plan la n� yor. Böy le -
lik le Ka d� köy ile il gi li emek ve ren ki �i ler ve eser le ri nin
ka l� c� ha le gel me si he def le ni yor. �lk üç ya r�� ma c� ya
ödül ve pla ket le rin ve ri le ce �i ya r�� ma n�n se çi ci ku rul -
la r�n da ise ün lü sa nat ç� lar ve uz man lar yer al� yor.

�lk kez geç ti �i miz se zon da iz le yi -
ciy le bu lu �an A�k �k si ri,
Ne mo ri no ad l� bir

gen cin, Adi na ad l�
gü zel k� z�, A�k �k -
si ri’ni içe rek
ken di ne na s�l
â��k et ti �i nin
hi kâ ye si ni ko -
mik bir dil le
an la t� yor. 

As l�n da ger -
çek ol ma yan “a�k
ik si ri ni” içen Ne mo ri no,
bu ik si rin et ki si ne ina na -
rak, öz gü ve ni ni yük -
selt mi�, Adi na’n�n
ken di si ne a��k
o l a  c a  � �  n a
inan m�� ve
s o  n u n  d a
onu el de
et me yi ba -
�ar  m��  t � r .
N e  m o  r i  -
no’nun Adi -
na’yi ken di ne
â��k et me ça ba la r� s� ra -
s�n da, am ca s� ve fat et mi� ve ona bü yük
bir mi ras b� rak m�� t�r. Bu nu du yan tüm
k�z lar ar t�k Ne mo ri no’nun pe �in de dir.
Pe ki, as l�n da Adi na’yi Ne mo ri no’ya
â��k et ti ren ger çek un sur ne dir?  Ne mo -
ri no’nun a�k ik si ri sa ye sin de ka zan d� ��

öz gü ve ni ve inan c� m�? A�k
m�? Yok sa pa ra m�?

Mü zik le ri ün lü
�tal yan bes te ci si
Ga eta no Do ni zet -
ti’ye, lib ret to su
Fe li ce Ro ma ni ait

ese rin, or kes tra
�ef li �i ni Gi an lu ca

Bi anc hi; ko ro �ef li �i -
niy se Gök çen Ko ray ya -

p� yor. De kor Ef ter Tunç’a
ait ese rin kos tüm le ri San da Zip -

ci, ���k ta sa r� m� Bü lent Dar can im -
za s� n� ta �� yor. 

Eser de “Adi na” ro -
lü nü Ay ten Te lek/Se -
vim Ze re nog lu, “Ne -
mo ri no” ro lü nü Ca -
ner Ak�n/Ah met
Bay ka ra oy nar ken,

“Bel co re ” ro lü nü Ca -
ner Ak gün/Önay Gü -

nay, “Dul ca ma ra ” Ali
�h san Onat/Ke vork Ta vit -

yan, “Gi anet ta ” ro lü nüy se Be -
ril Yü rek li/Be tül Gör gü lü pay la �� -

yor lar. 
Geç ti �i miz se zon bü yük be �e ni top -

la yan A�k �k si ri, 5-9-11 ve 12 Ekim
2012 ta rih le rin de sa at 20.00’de, 6 ve 13
Ekim 2012 ta rih le rin de sa at 16.00’da
Ka d� köy Sü rey ya Sah ne si’nde iz le ne bi -
lir. 0 216 346 15 31 / 120
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Bar�� Manço Kültür Merkezi yeni sezona haz�r
yun cak, çok es ki ça� lar dan be ri ço cuk lar�n ha -
yat�n� �en len di ren ve ‘ol maz sa ol maz’ bir ens -
trü man. Yaln�z ço cuk lar�n m�? Bü yük le rin de
oyun cak me rak�n�n az�msan ma ya ca��n� pe ka la
söy le ye bi li riz.

Oyun cak, esas iti ba riy le tak lit bir nes ne dir. Bir çok
ör nek le riy le gö rü le ce �i gi bi, in san�n kul land��� e� ya,
araç ve ge reç le rin kü çül tül mü� �e kil le ri dir. Ço cuk lar�n
tak lit yo luy la, de ne ye rek dav ran�� kal�plar�n� ö� ren me
arac� i� le vi ni de gö rür. Mü ze ler de bin ler ce y�l ön ce sin -
den, an tik de vir ler den ka lan oyun cak ör nek le ri oyun -
ca��n in san ha yat�n�n ayr�lmaz nes ne le rin den ol du �u -
nu kan�tlar. Bu es ki ör nek ler ge nel lik le pi� mi� top rak
ve tah ta mal ze mey le kur gu lanm��lard�r. Dün yan�n
oyun caks�z co� raf yas� yok tur. Bü yük le rin ço cuk lar için
üret ti �i oyun cak lar�n yan� s�ra ço cuk lar da ken di le ri ne
oyun cak imal ede gel mi� ler dir. Bir dal ve ya de� nek
par ças�n�n at ola rak kul lan�lmas�; tel den yap�lan çem -
be rin pe �in den ko �ul mas�; çak�l ta� lar�, ce viz ve ben -
zer le ri nin oyun arac� ola rak kul lan�lmas�na yer yü zü nün
her böl ge sin de rast lan�r. Uçurt ma, so kak oyun cak -
lar�n�n vaz ge çil mez le rin den dir. Üs te lik yaln�z ço cuk -
lar�n de �il, ye ti� kin in san lar�n da uçurt ma pe �in de ko� -
tuk lar� bi lin me yen bir �ey de �il dir.

Sa na yi ça��na ka dar oyun cak lar ge nel lik le ba sit,
ima lat� ko lay ve her sos yal ta ba ka dan ai le nin el de
ede bi le ce �i nes ne ler di. Art�k Tür ki ye’de de ku ru lan
oyun cak mü ze le rin de bu es ki, ba sit ima lat lar�n ör nek -
le ri ni gö rür sü nüz. Za man fak tö rü, oyun cak lar�n da
�ek li ni, çe �i di ni, ima lat yön tem le ri ni de �i� tir di. Oyun -
cak yap�m� za man la bir sa na yi ve ti ca ret sek tö rü ol du.
�s tan bul'da da 18. yy.’dan son ra Eyüp sem ti oyun cak
üre ti miy le de ün len di. A��rl�kl� ola rak ah �ap oyun cak -
lar yap�ld���n� bi li yo ruz. Sa na yi le� me den son ra oyun -
cak tür le ri de ima lat sa na yi ine pa ra lel �e kil de ço �ald�.
Me ka nik oyun cak lar ald� yü rü dü. Hat ta t�p ve bi yo lo ji -
de de ney hay van lar�n�n, ko bay lar�n kul lan�lmas� gi bi
me ka nik/fi zik ara�t�rma lar�nda da mo del oyun cak lar
kul lan�ld���n� gö rü yo ruz. Yayl�, di� li, m�knat�sl�, sal lant�l�
bir çok de ney mo de li ni ya ni oyun ca��n� hat�rla yal�m.

Art�k ço cuk lar oyun cak imal et mi yor lar. Oyun cak -
lar haz�r ve çe �it le ri son suz. Me tal ve da ha son ra sen -
te tik mal ze me, ah �ab�n, se ra mi �in, be zin önü ne geç -
ti. K�z ço cuk lar�n dü� kün ol du �u ‘be bek’ler bi le bez le
bir lik te de �i �ik mal ze me ler den olu �u yor. Ses
ç�kar�yor, ko nu �u yor, ha re ket edi yor. Ama oyun -
cakç�l���n; is ter se niz da ha do� ru bir tan�mla oyun cak
sa na yi inin ba� kö �e sin de art�k si lah lar, z�rhl� araç lar,
oto mo tiv tür le ri, uçak lar, he li kop ter ler ve ben zer le ri yer
al�yor. Bir de ma ket çi lik. Bu ma ket le rin ço �u ula��m
araç lar� ve yi ne si lah sa na yi iy le il gi li. Bir de bi lim kur gu
film le rin den f�rla yan kur gu sal ya rat�klar. Le go ve ‘puzz -
le’lar ise bel ki e�it sel yan� olan tek oyun cak say�la bi lir.

Oyun ca��n sa na yi ürü nü ha li ni al���ndan son ra bü -
yük sa na yi ül ke le ri el bet oyun cak ih ra catç�s� da ol du -
lar. Yer yü zün de bir oyun cak pi ya sas� olu� tu. El bet
böy le oyun cak lar�n be de li de is ter is te mez yük sel di.
Ka li te li, ma ri fet li oyun cak lar an cak bel li se vi ye de ge lir
sa hip le ri nin ev le ri ne gi re bil di. Bir çok ai le ve ço cuk vit -
rin ler de ki oyun cak lar� uzun y�llar im re ne rek sey ret ti ler.
Bez be bek sa hi bi k�zlar, me ka nik be bek le re öz lem le
bakt�lar. Er kek ço cuk lar asl�n�n mo de li oto mo tiv araç -
lar�n�, si lah lar� hay ranl�kla sey ret ti ler ama el le ri ne ala -
mad�lar. Elek rik li tren ler ise za ten çok az say�da ai le nin
eri �e bi le ce �i ayr�cal�kl� bir oyun cakt�. Ün lü �n gi liz ve Al -
man oyun cak elek trik li tren le ri nin ço cuk lar için mi,
yok sa ye ti� kin ler için mi imal edil di �i bir ba� ka so ru -
dur. K�sa cas�, oyun cak edin me de, sa na yi dev ri min den
son ra e�it siz lik ba� lad� der sek ay�p m�; yanl�� bir tes pit
mi olur? Ama a�a�� yu kar� böy le dir. Ba sit, yap�m�
ucuz, her ai le nin eri �e bi le ce �i oyun cak lar dev ri, sa na -
yi dev ri miy le son bul du di ye lim...

Der ken bu e�it siz li �i; ço cuk lar�n ve ai le le rin öz le -
mi ni bü yük öl çü de gi de ren bir ba� ka dev rim ger çek -
le� ti. Çin de nen gi zem li (!) ül ke, oyun cak pi ya sas�na
gir di ve bu pi ya say� ters yüz et ti. Oyun cak edin me
�ans�n� ve im kan�n�, ge ni� kit le le re, dar ge lir li in san la ra
ye ni den sa� lad�. Oyun cak ta ‘hak ça pay la��m�’, ‘sos yal
ada le ti’ pe ka la ger çek le� tir di. Çin, ai le le rin, ço cuk lar�n
yü zü nü gül dür dü. Sa na yi ül ke le rin de ki bü yük oyun cak
fir ma lar�n�n da can�na oku du. Oyun cak dün yas�n� ak la
ha ya le gel mez say� ve tür le do natt�. Yep ye ni oyun cak
çe �it le ri Çin uy garl���n�n ve kül tü rü nün zev kiy le bü tün
ül ke le rin ço cuk lar�na ula�t� ve on lar� mut lu et ti. Hiç de -
�il se oyun cak ta e�it li �i bü yük oran da sa� lad�. 

Sa �o las�n Ç�N!

Murat  KATOĞLU

O

OYUNCAK VE Ç�N

Kad�köy’de ‘Dar
Ayakkab�yla Ya�amak’

SANATÇILAR KADIKÖY
�Ç�N ÜRETECEK

● Sem ra ÇE LE B�
1998 yılından bu
yana �stanbul’un
kültür-sanat
hayatına katkı
sunan
Kadıköy
Belediyesi
Barı� Manço
Kültür
Merkezi
(BMKM), bu
güne kadar
birçok usta
sanatçı, aydın, yazar
ve �airin izleyicilerle
bulu�tu�u bir mekân olma özelli�ini
sürdürüyor.
Kadıköy Belediyesi’nin ilk kültür

merkezlerinden
olan ve merkezi

konumuyla Kadıköylülerin
u�rak yeri olan Barı� Manço Kültür Merkezi

bu sezona, 23 Eylül’de büyük bir katılımın
oldu�u “Kaygusuz Abdal Anma
Gecesi” etkinli�iyle merhaba dedi.
Yakla�ık be� yıldır düzenlenen
kültür-sanat etkinlikleri
gelenekselle�ti artık. Bu sezon da
yine bu topraklara damgasını
vurmu� dü�ün-sanat, yazın
alanında simgele�mi�, fakat
unutturulmaya yüz tutulmu�
de�erlerin anımsatılabilmesi için
birtakım etkinlikler yapılacak.
Kaygusuz Abdal’la ba�layan
etkinlikler, Nâzım Hikmet, Ruhi Su,
Â�ık Mahsuni �erif, Kavga �airleri
Etkinli�i, Ömer Hayyam, Mevlana
anma gecelerinin yanı sıra
konserler, güncel konularda
paneller, etkinliklerle devam
edecek. BMKM’de düzenli olarak
oyunlarını sergileyen birçok

profesyonel, amatör çocuk-büyük tiyatro
grupları, yeni sezon oyunlarıyla seyircilerin
kar�ısında olacak. Sezon boyunca her
Cumartesi-Pazar 13.00 seansında de�i�ik

grupların yeni oyunları
minikler için sergilenecek.
Sergi salonunda ise 1-14
Ekim arası Güngör
Özsoy’un “Ye�ilçam 100
Yıla Do�ru”, 1-30 Kasım
arasında da
“�kametgâh Kadıköy”
Karma Resim Sergisi
olacak. Barı� Manço
Kültür Merkezi
sezon boyunca
ki�isel ve karma
de�i�ik birçok
sergiye ev
sahipli�i yapmaya

devam edecek.  Bu
sezon BMKM derslikleri de

atölyelerle renklenecek. Tiyatro Atölyesi
çalı�malarına devam ederken Us Atölyesi,
Türk Sanat Müzi�i topluluklarının
çalı�maları, Kadıköy Halk E�itim Merkezi
i�birli�iyle düzenlenen Resim, Tezhip, El
Sanatları, Piyano kursları yapılacak. 
Tel.: 0216 418 16 46 

Kadıköy Belediyesi’nin ilk göz a�rılarından Barı� Manço Kültür
Merkezi, yeni sezonunda da unutturulmaya çalı�an dü�ün-sanat
insanlarını hatırlatacak, birçok tiyatro grubuna kapılarını açacak. 

�ehir Tiyatroları, 3 Ekim itibarıyla 4’ü yeni 33 oyunla seyirci kar�ısına çıkıyor. 4
yeni oyundan biri olan ‘Dar Ayakkabıyla Ya�amak’ oyunu, 14 Ekim’e kadar

Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde. 

‘Aşk İksiri’ yeniden
Süreyya’da!

�stanbul Devlet Opera ve Balesi, ünlü �talyan bestecisi
Gaetano Donizetti’nin ‘komik opera’ tarzının en önemli

örneklerinden biri olan ‘A�k �ksiri’ adlı operasını yeniden
Kadıköy Süreyya Operası’nda sahneliyor.

AKLIN ATÖLYESİNE
DAVETLİSİNIZ!

FARKLI meslek ve u�ra�lar� olan, felsefe çal��malar�
yapmaya gönül vermi� bir grup taraf�ndan 2001

y�l�ndan bu yana Kad�köy’de çal��malar�n� sürdüren Us
Atölyesi, bu y�l da kap�lar�n� felsefe severlere aç�yor.
Kad�köy Belediyesi Bar�� Manço Kültür Merkezi'nde
ücretsiz olarak yap�lacak atölyelerde, yapay zekâdan

kapitalizme dek pek çok konu ele al�nacak. Us
Atölyesi'nden Aytaç Timur, “Gündelik tela�lar�n ve
ko�u�turmalar�n k�skac�nda k�vranan insano�lu-ne

yaz�k ki-ço�u zaman kendini dü�ünme veya kendini
ya�ama erdeminden mahrum kalabiliyor. Haz�r

me�galeler, haz�r yemekler ve haz�r söylemlerle geçen
ya�ant�m�zda varl���m�z�n ve akl�m�z�n mevcudiyetinden

habersiz ömür sürmeye devam ediyoruz. ‘Us’unu
kullanma cesaretini göster!’ ve ‘Kendini tan�!’ anahtar
cümleleriyle yola ç�kan Us Atölyesi, al��kanl�klar�m�z�n

zihnimize ve ya�am�m�za ördü�ü kal�n duvarda
dü�ünceye ve kendini ke�fetmeye yönelik bir pencere

açma amac�n� ta��yor” diyor. 
Her per�embe günü 20.00-22.00 saatleri aras�nda

gerçekle�tirilecek olan toplant�larla ilgili detayl� bilgi için
www.usatolyesi.org 

Güngür
Özsoy’un

özel sergisi
BMKM’de

● Mustafa SÜRMEL�
1 EK�M 2012 Pazartesi günü

açılan “Ye�ilçam’da 100 Yıla Do�ru”
konulu foto�raf sergisi ,14 Ekim 2012

Cuma günü ak�amına kadar açık
kalacak. Hayatı birçok yönüyle

ustaca foto�raf karelerine sı�dıran,
özellikle Ye�ilçam, �stanbul ve

Türkiye’ye dair e�ine az rastlanır
karelere imza atan 72 ya�ındaki

Güngör Özsoy, ya�amının 52 yılını
foto�rafa ayırdı. 

� GÜZELL�KLER� FOTO�RAFLARLA
EBED�LE�T�RMEK

Güngör Özsoy, foto�rafın, güzellikleri
ebedile�tirmeyi amaçlayan bir sanat

dalı oldu�una yürekten inanıyor.
Güngör Özsoy’un ar�ivinde hep
güzellikler var. Konusu ne olursa
olsun, çekti�i bütün foto�raflarda

“güzel”i arayan Özsoy, “Çirkinlikler
hep var, önemli olan gelip geçiveren

güzellikleri yakalayıp
ebedile�tirmektir” diyor. 

� MERKEZ�M�ZE RENK KATTI
Kadıköy Belediyesi Barı� Manço
Kültür Merkezi Sorumlusu Cuma

Bolat da Güngör Özsoy gibi alanında
duayen bir ismin, binlerce foto�raflık

ar�ivinden çok özel karelere ev
sahipli�i yapmaktan gurur

duyduklarını, foto�raf meraklılarının
sergiyi gezmekle çok özel anılarla

ayrılacaklarını ifade etti. “Bolat,
“Güngör Özsoy sanata bıraktı�ı izle

kıymeti bilinmesi gereken bir
Kadıköylü. Bundan dolayı Kadıköy

Belediyesi Barı� Manço Kültür
Merkezi yine özel bir sergiye ev

sahipli�i yaptı. Bizim için mutluluk”
diye konu�tu. 

Ye�ilçam sinemasının emektar foto�rafçısı ve kameramanı
Güngör Özsoy’un yeni bir foto�raf sergisi daha Kadıköy

Belediyesi Barı� Manço Kültür Merkezi’nde açıldı. 
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● Semra ÇELEB�

Caz tut kun la r� n�n her y�l he ye can la bek le di �i,
Tür ki ye’nin en uzun so luk lu fes ti val le rin den
bi ri olan Ak bank Caz Fes ti va li, 22. y� l�n da yi ne

dop do lu bir prog ram ile ka p� la r� n� aç� yor.
3-21 Ekim 2012 ta rih le ri ara s�n da üç haf ta bo yun ca

�eh ri ca z�n fark l� renk le riy le ku cak la ya cak olan 22.
Ak bank Caz Fes ti va li, bu y�l ilk kez Ana do lu ya ka s� -
na ge li yor. Fes ti val kap sa m�n da iki kon ser Ka d� köy
Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde ya p� la -
cak. Yak la ��k 300 et kin li �in ola ca �� fes ti val me kân la -
r� ara s�n da CKM’nin ya n� s� ra �s tan bul Lüt fi K�r dar
Kon gre Sa lo nu, �KSV Sa lon, Baby lon ve Ga ra jis tan -
bul bu lu nu yor. 

Kla sik caz dan avan gart t� n� la ra, dün ya mü zik -
le rin den elek tro ni ka n�n s� n�r la r� na dek uza nan i�it -
sel tec rü be ler le ta kip çi le ri ne ol duk ça ge ni� bir çe -
�it li lik su nan Ak bank Caz Fes ti va li, bu y�l ki isim -
le riy le de he ye can uyan d� r� yor;
Ant hony Brax ton & Dia mond
Cur ta in Wall Qu ar tet, Ele ni Ka ra -
in dro u,  �b ra him Ma alo uf, Gre -
gory Por ter ve The ACT Ju bi le e
Night, bu isim ler den sa de ce bir ka -
ç�. �ler le yen gün ler de, bir çok
önem li sa nat ç� n�n ka t� l� m�y la h�z
ka za na cak olan fes ti val rüz gâ r�,
“Kam püs te Caz”, “JAmZZ Genç
Ye te nek ler Ya r�� ma s�” ve fark l�
et kin lik ler le de vam ede cek.

� AV RU PA CA ZI NIN
US TA LA RI GE L� YOR 

Av ru pa ca z� n�n us ta la r� 22.
Ak bank Caz Fes ti va li’nde çok
özel bir kon ser için birara ya ge li -
yor. �s veç’in caz dün ya s� na en
önem li kat k� la r�n dan bi ri olan
trom bon vir tü özü ve vo ka list Nils
Land gren, post mo dern ca z�n ye ni -
lik çi isim le rin den EC HO Jazz
Ödü lü sa hi bi Al man pi ya nist Mic -
ha el Wollny, �s kan di nav mü zik
sah ne si nin en say g�n gi ta rist le rin -
den bi ri olan Jo han Nor berg, ens -
trü ma n� kont rba s�n s� n�r la r� n� ye -
ni den çi zen �s veç li Lars Da ni els -

son, göz ka ma� t� r� c� bir dis kog ra fi ye
sa hip Al man ba te rist Wolf gang Haff -
ner, ipek si ses ren gi ve ku sur suz yo ru mu ile din le -
yi ci le ri bü yü le yen Da ni mar ka’n�n caz di va s� Ci ci -

li e Norby, ba ri ton sak sa fo nun
Fran sa’dan ç�k m�� en önem li
isim le rin den bi ri ola rak ka bul edi -
len Céli ne Bo na ci na ve li rizm
yük lü so lo la r�y la din le yen le ri
ken di ne hay ran b� ra kan Fin lan -
di ya l� trom pet çi Ver ne ri Poh jo -
la’dan olu �an The ACT Ju bi le e
Night, fes ti val kap sa m�n da 6
Ekim Cu mar te si gü nü �s tan bul
Lüt fi K�r dar Ulus la ra ra s� Kon gre
ve Ser gi Sa ra y�’nda unu tul maz bir
caz zi ya fe ti ya �a ta cak.

� KA RA �N DRO U �LE
AN GE LO PO ULOS

F�LM LE R� NE YOL CU LUK
22. Ak bank Caz Fes ti va li’nin

bir di �er ko nu �u ise gü nü mü zün
en önem li film ve ti yat ro mü zi �i
bes te ci le rin den bi ri olan Yu nan
pi ya nist & bes te ci Ele ni Ka ra in -
dro u. Her bi ri ay r� bir ba� ya p�t
ola rak de �er len di ri len “Son suz luk
ve Bir Gün”, “A� la yan Ça y�r” gi -
bi The o An ge lo po ulos film le ri
için bes te le di �i mü zik ler le dün ya
ça p�n da bir hay ran kit le si ne sa hip
olan Ele ni Ka ra in dro u bu gü ne ka -
dar kay det ti �i 20 ci va r�n da al bü -

müy le ül ke miz de de en
çok se vi len ya ban c� sa -
nat ç� lar ara s�n da yer al� -
yor. En der Sak p� nar yö -

ne ti min de 31 ki �i lik gör -
kem li bir or kes tra e� li �in de 6 Ekim Cu mar -

te si gü nü Lüt fi K�r dar Ulus la ra ra s� Kon gre ve
Ser gi Sa ra y�’nda ger çek le� ti ri le cek olan Ele ni
Ka ra in dro u kon se ri 24 Ocak 2012 gü nü ha ya t� -
n� kay be den us ta yö net men The o An ge lo po -
ulos’un an� s� na dü zen le ni yor. “Ulis’in Ba k� ��”,
“A� la yan Ça y�r”, “Ley le �in Ge ci ken Ad� m�”,
“Son suz luk ve Bir Gün”, “Pus lu Man za ra lar”,
“Ki te ra’ya Yol cu luk” gi bi film le rin mü zik le rin -
den olu �an bir per for mans su na cak olan Ele ni
Ka ra in dro u, fes ti val ta ri hin de ki unu tul maz kon -
ser ler den bi ri ne im za ata cak.
� DO �U �LE BA TI YI BU LU� TU RAN
B�R POR TRE: �B RA H�M MA ALO UF
Fes ti va lin bu y� ki önem li isim le rin den bir

di �e ri ise, caz trom pe te yep ye ni bir bo yut ka -
zan d� ran gü nü mü zün en ye ni lik çi mü zis yen le -
rin den bi ri olan �b ra him Ma alo uf. Ku zey ül ke -
le ri ne has li rizm duy gu su nu do �u ya öz gü renk -
ler le birara ya ge ti ren sa nat ç� n�n mü zi �i caz dan
rock mü zi �i ne, Arap ez gi le rin den us ta i�i do -
�aç la ma la ra ka dar on lar ca fark l� ren gi ba r�n d� r� -
yor. Nas sim Ma alo uf, Amin Ma alo uf gi bi bir -
çok de �er li sa nat ç� n�n ye ti� ti �i bir ai le den ge len
Lüb nan l� trom pet us ta s� �b ra him Ma alo uf 9
Ekim Sa l� gü nü Ga ra j�s tan bul’da sah ne ala cak.

� B�R CAZ ÇI NA RI: ANT HONY BRAX TON
& D�A MOND CUR TA �N WALL QU AR TET

Ame ri kan caz sah ne si nin ef sa ne isim le rin den
bi ri olan mü zis yen, bes te ci, fi lo zof ve e�it men
Ant hony Brax ton, 17 y�l ara dan son ra ye ni den Ak -

bank Caz Fes ti va li’nde. Da ha 1970’ler de 400’ün
üze rin de bes te ye ve 70’i ken di grup la r�y la ol mak
üze re, 120’nin üs tün de al bü me im za atan ca z�n ki -
lo met re ta� la r�n dan bi ri olan Ant hony Brax ton, bu
kez Dia mond Cur ta in Wall Qu ar tet ile Fes ti val
kap sa m�n da sah ne al� yor. Al to sak sa fon ve di �er
üf le me li çal g� lar da Ant hony Brax ton; sop ra ni no,
sop ra no ve al to sak sa fon’da Ja mes Fe i; kor net ve
di �er ne fes li çal g� lar da Tay lor Ho Bynum; ke man -
da Eri ca Dic ker’den olu �an Ant hony Brax ton &
Dia mond Cur ta in Wall Qu ar tet  pro je si 17 Ekim
Çar �am ba gü nü The Se ed’de ola cak. 

5 - 11 EK�M 2012HABER 7

Ekim ayında üç hafta boyunca �stanbul’un iki yakasında caz sesleri yükselecek. 22. Akbank
Caz Festivali, bu yılki festival mekânlarına ilk kez Anadolu yakasını, Kadıköy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’ni ekledi. Festival kapsamında Norveçli ünlü piyanist Ketil

Bjørnstad ve Erkan O�ur Anatolian Blues CKM’de birer konser verecek. 

Istanbul için
CAZ vakti!
Istanbul için
CAZ vakti!
Istanbul için
CAZ vakti!
Istanbul için
CAZ vakti!
Istanbul için
CAZ vakti!
Istanbul için
CAZ vakti!

KUZEY Avrupa’n�n melodik lirizmden
Hindistan ve Orta Do�u’nun müzikal

renklerine farkl� co�rafyalar�n müzikleri 22.
Akbank Caz Festivali kapsam�nda CKM’de
müzikseverlerle bulu�acak. Ellinin üzerinde
albüm kaydeden ve müzikleri Ken Loach,

Jean-Luc Godard gibi pek çok
yönetmenin filminde yer alan Norveçli ünlü

piyanist Ketil Bjrnstad, 11 Ekim 2012
Per�embe günü Caddebostan Kültür

Merkezi’nde izleyicilerle bulu�acak. Kuzey
Avrupa caz�n�n büyülü atmosferi alt�nda

gerçekle�ecek konser, festivalin
unutulmazlar�ndan biri olmaya aday.
Yine Türkiye’den bir ba�ka efsane;

perdesiz gitar ve perdesiz ba�lamay�
geli�tiren ki�i olarak dünya müzik

literatüründe yerini alan Erkan O�ur, �lkin
Deniz ve Turgut Alp Beko�lu’dan olu�an

Erkan O�ur Anatolian Blues, 10 Ekim 2012
Cuma günü Caddebostan Kültür

Merkezi’ndeki konserleriyle cazseverlerle
birlikte olacak. 

CKM’YE EFSANELER
GEL�YOR!
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● Gök çe UY GUN

Me me kan se ri ne dik kat çek mek, ka d�n la ra
er ken ta n� sa� la yan ta ra ma yön tem le ri
hak k�n da bil gi ver mek ve risk al t�n da ol -

sun ol ma s�n tüm ka d�n la r� bi linç len dir mek ama -
c�y la hiz met ve ren Ka d� köy Be le di ye si Zeh ra-
Mus ta fa Yük sel Ma mog ra fi ve Ka d�n Sa� l� ��
Mer ke zi'nin 1. ku ru lu� y�l dö nü -
mü, mer kez de dü zen le nen
bir tö ren le kut lan d�. 

Tö ren de ko nu �an,
mer kez mü dü rü Mi -
ne Ak�n, “Ko ru yu cu
sa� l�k il ke si ile 27
Ey lül 2011 ta ri hin de
hiz me te gi ren mer ke -
zi miz de tüm ka d�n la ra
ta ma men üc ret siz ola rak
ka li te li sa� l�k hiz me ti su nu -
yo ruz. 1 y�l da mer ke zi mi ze
ba� vu ran 6 bin 742 ka d� na, top lam da 17 bin 303
i� lem ya p�l d�” de di.

Ak�n, Ka d� köy’de ki okul lar da gö rev ya pan
ka d�n ö� ret men le re de hiz met ver dik le ri ni be lir -
te rek, Ma y�s ve Ha zi ran ay la r�n da Zih ni Pa �a ve
Mü nev ver �e fik Fer gar il kö� re tim okul la r�, Meh -
met Be ya z�t Li se si ve Ne ri man �r fan Mes le ki
E�i tim Mer ke zi’nde ki 70 ö� ret me nin ta ra ma ve
tet kik le ri nin ya p�l d� �� n� söy le di. Ka d� köy Be le di -
ye si Gö nül lü le ri ile de i� bir li �i için de ol duk la r� n�
an la tan Ak�n, “Gö nül lü le ri miz le bir lik te ka d�n
sa� l� �� ko nu lu se mi ner ler dü zen li yo ruz. Ay r� ca
1-31 Ekim Me me Kan se ri Bi linç len dir me Ay� et -

kin lik le ri kap sa m�n da, ‘Me me sa� l� �� n� önem se,
ha ya ta gü lüm se!’ ba� l�k l� bir di zi et kin lik plan l� -
yo ruz” di ye ko nu� tu.

� SME AR TES T� N� �LK KEZ 
YAP TIR DI LAR

Ka d�n Has ta l�k la r� ve Do �um Uz ma n� Op.
Dr. De niz �im �ir ile Rad yo lo ji Uz ma n� De niz
Erol du da mer ke ze ba� vu ran ka d�n la ra ili� kin ra -

kam la r� pay la� t�. Bu na gö re 1 y�l için de
Ma mog ra fi ve Ka d�n Sa� l� �� Mer ke -

zi'ne ba� vu ran top lam 31 has ta ya
me me kan se ri ta n� s� ko nul du.

Bu ka d�n la ra has ta l�k la r� n�n
te da vi le ri ko nu sun da des tek
olun du. Mer ke ze ba� vu ran
ka d�n la r�n 3 bin 977’si ma -
mog ra fi ye, 927’si de ul tra so -

na yön len di ril di. Mer ke ze ge -
len ka d�n la r�n yüz de 27’si nin ilk

kez sme ar tes ti yap t�r d� �� be lir len -
di. Po lik li ni �e ba� vu ran 4 bin 996

has ta ya me me mu aye ne si ya p�l d�, “Ken di Ken di -
ne Me me Mu aye ne si” e�i ti mi ve ril di.

�  ÖZEL HAS TA NE STAN DAR DIN DA
ÜC RET S�Z H�Z MET

Ko nu� ma la r�n ar d�n dan, Ka d� köy lü ka d�n la -
r�n duy gu ve dü �ün ce le ri ni içe ren k� sa bir vi de o
gös te ri si su nul du. Mer kez den, be le di ye nin afi� le -
ri ve Ga ze te Ka d� köy'de ki ha ber ler sa ye sin de ha -
ber dar ol duk la r� n� be lir ten ka d�n lar, “Böy le
önem li bir hiz me tin üc ret siz ol ma s� çok iyi. Bu -
ra s� çok gü zel. Dev let has ta ne le rin de ay lar son ra -
ya ran de vu ve ri yor lar. Bu ra da he men ran de vu al -
d�k. Çok te miz, ka li te li sa� l�k hiz me ti ve ri li yor.

Ay r� ca dok tor lar ve ça l� �an la r�n
s� cak kan l� ta v�r la r�, bi zi ra -
hat la t� yor” de di. Gös te ri -
min ar d�n dan, mer kez de
kan ser te� hi si ko nu lan,
ar d�n dan te da vi ola rak
sa� l�k la r� na ka vu �an
Ka d� köy lü 2 ka d�n Ra -
bi a Gül nur Özal t�n ile
Naz mi ye Öz kal, sa lon da
bu lu nan Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk’e, tüm
Ka d� köy lü ka d�n lar ad� na te �ek kür
ede rek çi çek ver di.

�  ÖZ TÜRK: ‘ER KEN TE� H�S 
B�R P� YAN GO’

Ba� kan Öz türk de mer ke zin ku ru lu �u na
ve si le olan ola y� an lat t�: “E�im, 1997 y� -
l�n da ABD'de kan ser te da vi si gör dü.
Has ta ne gün le ri miz de, bir ba� ka
has ta ile ta n� ��p, ar ka da� ol mu� -
tuk. Kan ser te� hi si geç ko nul -
mu� bir has tay d�. E�im sa� sa -
lim Tür ki ye'ye dön dü ama o
has ta bir sü re son ra ha ya t� n�
kay bet ti. Bu üzü cü olay, biz -
de iz b� rak t�. O za man, tüm
dok tor la r�n söy le di �i er ken
te� hi sin öne mi ni bir kez da ha
an la d�m.” 

Öz türk, mer ke zin ba �a r� s� n�n
ça l� �an lar dan kay nak lan d� �� n�
vurgulayarak, ‘Çok gü zel bi na lar ya -
p�p, bu bi na la r� en mo dern ci haz la ra dö -
�e te bi lirs niz. Bu so run de �il. Önem li olan o
bi na la r�n, ça l� �an la r�n bir ru hu nun ol ma s� d�r. Ma -
mog ra fi mer ke zi miz de ki tüm ça l� �an la r� m�z çok
po zi tif bir �e kil de gö rev le ri ni ye ri ne ge ti ri yor lar.
Bu ra s� kla sik has ta ne ler, sa� l�k mer kez le ri gi bi
so �uk, do nuk, ruh suz bir yer de �il. Gi ri� ten iti ba -
ren po zi tif ener ji al� yor su nuz, nor mal de bu tür

yer le re kor ku la rak gi di lir, ama bi zim
mer ke zi miz de böy le bir ha va

yok” de di. Öz türk, Ka d� köy lü
ka d�n la ra da �u ça� r� y� yap -
t�; “Ma ale sef ki ka d�n la r� -
m� z�n ço �u dok tor git me -
ye, mu aye ne ol ma ya çe ki -
ni yor, ‘Ya ben de kö tü Bir

�ey ç� kar sa...’ dü �ün ce siy le.
Ben ce bu çok yan l��. Er ken

te� his ha ya t� n� z� kur ta ra bi lir.
Er ken te� his le has ta l� �� ön ce den

ö� ren mek ben ce bir pi yan go dur. Ya
hiç ö� re ne me sey di niz! Ola ya iyi ya n�n dan ba k�n.
Ve mer ke zi mi ze ge lin, tüm tet kik le ri ni zi üc ret siz
yap t� r�n.”

�  5 ÜC RET S�Z SA� LIK H�Z ME T�
Dum lu p� nar Ma hal le si'nde 3
kat l� bir bi na da bu lu nan Ka d� köy

Be le di ye si Zeh ra-Mus ta fa
Yük sel Ma mog ra fi ve Ka d�n

Sa� l� �� Mer ke zi, ka d�n has -
ta l�k la r�, me me mu aye ne -
si, ma mog ra fi, ul tra son
ve sme ar tes ti ol mak üze -
re 5 ana ba� l�k ta üc ret siz
sa� l�k hiz me ti su nu yor.
Mer kez de; 1 �da ri So -
rum lu, 1 Ka d�n Has ta l�k -

la r� ve Do �um Uz ma n�, 2
Rad yo lo ji Uz ma n�, 1 Pra tis -

yen He kim, 1 Bil gi �� lem Per -
so ne li, 2 Rad yo lo ji Tek nis ye ni,

1 Hem �i re, 3 Has ta Ka bul ve Halk -
la ili� ki ler  Per so ne li ve 2 Te miz lik Per -

so ne li ol mak üze re 14 ki �i lik ekip gö rev ya p� yor. 
Ka d� köy Be le di ye si Zeh ra-Mus ta fa Yük sel
Ma mog ra fi ve Ka d�n Sa� l� �� Mer ke zi
Ad res: Dum lu p� nar Ma h. Dr. Er kin Cd. / 2
Te le fon: 0 216 565 66 16
www.ka din sag li gi mer ke zi.org
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‹nal AY DI NO⁄ LU

er nek ler top lu mun sos yal ge li �i mi yö nün den önem -
li ku rum lar d�r. Bir top lum da de mok ra si nin yer le� -
me si ve de mok ra tik ku rum la ra ele man ye ti� me si
yö nün den der nek ler çok et kin gö rev ler ya par lar.
Der nek çi lik pro fes yo nel bir i� ol ma d� �� için dai ma

gö nül, ak�l dan ön de tu tul ma l� ve ak�l la gö nül bir li �i ne ula� -
ma dan der nek çi lik ya p�l ma ma l� d�r. Çün kü der nek çi lik te
ba �a r� n�n yo lu ki �i sel dü �ün ce ler ve bek len ti ler den kur tul -
mak, der nek he def le ri do� rul tu sun da el ve gö nül bir li �i
yap mak tan ge çer. Gö nül bir li �i, ken di kal bi nin se si ni din -
le ye rek kalp le rin bir le� ti �i nok ta ya ula� mak t�r. Der nek çi lik -
te ak�l öne ç� kar sa ak�l hep ki �i sel ç� ka ra ça l� ��r, dev re ye
ego gi rer, ego nun ege men ol du �u yer ise gö nül lü lük ten
uzak la ��r. Ego nun öne ç�k t� �� yer de mü ca de le ler, h�rs lar,
kin ler, k�s kanç l�k lar kol ge zer. Gö nül le ve gö nül bir li �i ile
der nek çi lik ya p� l�r sa ili� ki le re gö nül ege men olur. Ya ni �ef -
kat, mer ha met, sev gi, öz ve ri, yar d�m la� ma, da ya n�� ma
ver me ve ver dik le ri ni zin he sa b� n� tut ma ma tüm ili� ki le re
gö nül lü lü �ün sih ri ni ka tar.

Der nek ler bir in sa n�n ki �i sel ve sos yal ge li �i mi yö nün -
den hiç bir okul da al� na ma ya cak de �er li bil gi ler ve rir. Bi zim
Li ons Top lu lu �u’nun Le o isim li genç lik ku lüp le ri var d�r.
Kar �� la� t� ��m genç le re hep söy le rim; dört y�l Le o’luk yap -
mak bir gen cin ya �a m� na ye ni bir üni ver si te bi tir mek ka dar
ya rar sa� lar. Ben ken di o� lum da ve bir çok ya k� n� m�n ço -
cuk la r�n da bu ya ra r� en ya k�n dan gör düm ve hay ran l�k la iz -
le dim. �n san lar han gi ya� ta olur lar sa ol sun lar der nek ler de
hiz met ede rek ya �am la r� na çok �ey ler ka ta bi lir ler. 

Der nek çi lik ten zevk ala bil mek ve hu zur için de ya rar la -
r� na ula �a bil mek için der ne �in ba� ka n�, yar d�m c� la r� ve yö -
ne tim ku ru lu çok önem li dir. On lar ara s�n da ba r��, dost luk
ve ar ka da� l�k ol maz sa der nek üye le ri bun dan bü yük ra -
hat s�z l�k du yar lar. Der nek h�z l� bir �e kil de kim li �in den, ki �i -
li �in den ve he def le rin den uzak la ��r. Yö ne ti ci ler ken di ara -
la r�n da ki çe ki� mey le u� ra ��r ken, üye ler de te dir gin lik için -
de iz ler ler. Hiz met bi ter, ye ri ne çe ki� me ler ve kav ga lar ge -
çer. Der nek çi lik ger çek bir sos yal lik tir. D� �a aç�l mak, der -
ne �i ta n�t mak, der ne �e pres tij ve ye ni üye ler ka zan d�r mak
ge re kir. Der nek yö ne ti min de ken di için de mü ca de le eden
bir ekip olur sa der nek d�� ili� ki ler den uzak la ��r, ken di içi ne
ka pa n�r, ken di iç mü ca de le si ne yo �un la ��r. Der nek te gö -
rev alan yö ne ti ci ler der nek üye le ri nin oy la r�y la se çi lir ler.
Ve ri len her oy on la ra du yu lan gü ve nin ifa de si dir. Se çi len
her yö ne ti ci de al d� �� her oy ne de niy le ken di ni se çen le re
kar �� so rum lu dur. On la r�n ver di �i bu gü ve ne la y�k ola bil -
mek için üye le rin bek len ti le ri do� rul tu sun da dav ran mak,
üye ler ara s�n da ki bir lik ve bü tün lü �ü sa� la mak la, yü küm -
lü dür. Bu he de fe ula �a bil mek için ki �i sel h�rs la r�n dan, kin -
le rin den, k�s kanç l�k la r�n dan ken di le ri ni so yut la ma l� ve su -
çu ba� ka la r� na yük le me den, der nek içi bü tün lü �ü sa� la -
ma yo lun da öz ve ri de bu lun ma l� d�r lar.

Der nek çi li �e ilk ba� la m�� ol du �um y�l lar da bir olay ya -
�a m�� t�m. Bi zim der ne �in ba� ka n� da vet edil di �i ba� ka bir
der ne �in top lan t� s� na “Ben o der ne �in ba� ka n� n� sev -
mem” di ye rek git me mi� ti. Bir son ra ki top lan t� da de ne yim -
li üye ler den bi ri si “Biz ba� ka n� bi zi tem sil et sin di ye seç tik,
ona güç ver dik o biz den al d� �� bu gü cü ken di ki ni ve yar -
g� la r� do� rul tu sun da kul la na maz” de mi� ti. Söy ler ken öy le
üz gün dü ki söz le ri hâ lâ ku lak la r�m da ç�n lar.  

Der nek üye si ol mak bir zo run lu luk de �il, gö nül lü lük ol -
du �u için üye ler has sas t�r lar. Yö ne ti ci ler ara s�n da sa� lam
i� bir li �i ve bü tün lük gör mek is ter ler. Der nek ler de yö ne tim -
de gö rev alan her kes bu bü tün lük için ça ba sarf et me li ve
sa� la d�k la r� bü tün lü �ü her f�r sat ta ser gi le me li dir ler. 

Bir der ne �in he def le ri do� rul tu sun da ile ri at� l�m lar ya -
pa bil me si için üye le rin o der ne �e kar �� iç le rin de bir ai di yet
duy gu su his set me le ri ve o der ne �in üye si ol mak tan onur
duy ma la r� ge re kir. An cak onur duy duk la r� ye re ba� ka dost
ve ar ka da� la r� n� da da vet eder ler, böy le ce hem der nek
bü yür, hem de der ne �e olan ken di ba� l� l�k la r� ar tar. 

Yö ne ti ci le rin için de bir mü ca de le var sa tüm ge li �im
du rur. Yö ne ti ci ler ara s�n da bir ay r� l�k var sa bu ay r� l�k üye -
le re çok h�z l� si ra yet eder. Ay r� l� �� ya ra tan yö ne ti ci ler ken -
di le ri ne ta raf tar top la ma ya ve ya güç len me ye ça l� ��r lar. Bu
du rum der ne �in te mel le ri ne di na mit koy mak tan fark s�z d�r.
Bir lik h�z la da �� l�r, bü tün lük par ça la n�r. Ay r� l� �� ya ra tan yö -
ne ti ci ler böy le bir ça ba ya gi ri� me se ler bi le ay r� l� �� his se -
den üye ler den bir bö lü mü ken di le ri ne ç� kar ve pres tij sa� -
la mak ama c�y la bu ay r� l� �� kul la n�r lar. Yö ne ti ci ler le ade ta
oy nar lar, bir gün bir ta ra fa, di �er gün öbür ta ra fa “Siz de -
nim” der ler. 35 y�l dan be ri der nek ler de gö rev ya pa r�m.
Çok �ey ya �a d�m ve çok �ey gör düm. So nuç ta �öy le bir
ka ra ra var d�m. “Bir in sa n� ta n� mak için bir lik te se ya hat yap
ve ya iç ki iç” der ler. Ben bu na bir de der nek çi lik yap ma y�
ek le dim. Çün kü ora da da çok yön lü ili� ki ler için de in san -
la r�n ger çek yüz le ri gö rü lü yor.

Der nek çi lik te ken di ego la r� n�, ken di ç� kar la r� n�, ken di
kin le ri ni or ta ya ko yan in san la r�n, ka za n� yo rum zan ne der -
ken iti bar la r�n dan çok �ey ler kay bet tik le ri ni gör düm. Ama
ne ya z�k ki kay be den yal n�z ca ken di le ri ol ma d� lar; der nek -
le ri ne de çok bü yük za rar lar ve re rek, y� k�m lar ya �a ta rak
git ti ler.     

�nal Ay dı no� lu’nun ve re ce �i “ÖZ GÜR YA �A MA
KUR SU” 15 Ekim 2012 Pa zar te si Sa at 11.00’de Ka dı -
köy Be le di ye si Bri fing Sa lo nu’nda ba� la ya cak tır. 

Bil gi ve Ka yıt için 0216 408 20 20’den
Sayın Nebahat Varol   
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Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

ÖN CE SEV Gİ �
DERNEK YA�AMI 

MAMOGRAFİ MERKEZİ’NİN 1. YILDÖNÜMÜ...

7 BİN KADINA ÜCRETSİZ
SAĞLIK HİZMETİ

Kadıköylü kadınlara ücretsiz olarak kadın sa�lı�ı hizmeti sunan
Mamografi Merkezi sayesinde Kadıköylü 31 kadının hayatı erken

te�hisle kurtuldu.

Kadıköy'de
ikamet eden tüm

kadınlar, tüm kadınsal
tetkiklerini bu merkezde

ücretsiz olarak
yaptırabiliyor. Daha sonra

pi�man olmamak için,
hemen �imdi kendiniz için

bir �ey yapın; 0 216 565
66 16'yı arayın ve bir

randevu alın!
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Ra bi a Gül nur
Özal tın

merkezde
sa�lı�ına
kavu�tu.

Nazmiye Özkal 
merkezde sa�lık hizmeti

alan kadınlardan.
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● Gökçe UYGUN

Hay dar pa �a ve çev re si ni “ti ca ret ve tu rizm ala -
n�” ya pa cak olan “Hay dar pa �a Ga r� ve Li man
Dö nü �üm Pro je si”ne pro je si ne tep ki ler sü rü -

yor. Ka ra r�n, �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye Mec li -
si’nde CHP’nin ret oyu ver me si ne kar ��n AKP'li mec -
lis üye le ri nin oy la r�y la onay lan ma s� n�n ar d�n dan, ko -
nu tek rar mec lis te gün de me gel di. CHP �BB Mec lis
Üye le ri Dr. Hak k� Sa� lam ve Ser dar Bay rak tar im za -
la r� ile ve ri len ve Ba� kan Ka dir Top ba�’�n ya z� l� ce -
vap lan ma s� için Ba� kan l�k Ma ka m� na oy bir li �i ile ha -
va le edi len so ru öner ge sin de, Ana do lu’nun �s tan bul’a
gi ri� ka p� s� olan ta ri hi Hay dar pa �a Ga r� ve çev re sinin,
Ana do lu Co� raf ya s� n�n in san la r� na ve �s tan bul lu la ra
ka pa t�l ma ça ba la r� de vam edil di �i ifa de edil di. Öner -
ge de, “Yüz y�l lar d�r bir ço �u mu zun de ni zin ve �s tan -
bul’un o ef sa ne vi si lu eti ni ilk kez gör dü �ü müz, he nüz
gör me mi� ol sak bi le gör ke mi ni o na if yer li film le rin -
den bi rin de mut la ka du yum sa d� �� m�z, an� la r� m� z�n
me kâ n� Hay dar pa �a Ga r�’n� da içi ne alan yak la ��k 1
mil yon metrekarelik alan, kü re sel em lak pi ya sa s� em -
ri ne su nul mu� tur. Dün ya n�n en özel si lu eti ne, her tür -
lü ya sa ve bi lim sel ö� re ti leri hi çe sa y� la rak gök de len
di kilmekte, �s tan bul ve Ana do lu’nun de mir yo lu ve
de niz yo lu ula �� m� ba� lan t� s�, da ha önem li si an� la r�  ve
ta ri hi-kül tü rel sim ge le ri yok edilmek te dir. 28 Ka s�m
2010’da Hay dar pa �a Ga r�’nda sü ren iyi le� tir me ve
izo las yon ça l�� ma la r� s� ra s�n da ça t� da bü yük bir yan -
g�n ç�k t� �� ve ta ri hi bi na y� önem li öl çü de et ki le di �i bi -
lin mek te dir. Bu tür eser le rin ona r� m�, ye ni len me si es -
na s�n da ge rek li has sa si ye tin gös te ril me si, za ma n�n da
ve ge rek li de ne tim le rin ya p�l ma s� n�n sa� lan ma s� n�n
ida re nin önem li gö rev le ri ara s�n da ol du �u ku� ku suz -
dur. Ara dan ge çen uzun sü re ye ra� men bu gü ne ka dar
ge rek �BB Mec li si ne, ge rek se ka mu oyu na her han gi
bir bil gi ve ril me di �i göz lem len mek te dir” de nil di.
Öner ge de �u so ru la ra yer ve ril di; 

1-Hay dar pa �a Ga r�’n�n �u an da ki hu ku ki du ru mu
ne dir?

2-An� lan bi na da mey da na ge len yan g� n�n ç� k��
ne de ni ne dir? 

3-Yan g�n son ra s� ya p� lan ad li ve ida ri i� lem ler ve
bun la r�n so nuç la r� ne dir? 

4-Yar g� ya in ti kal eden hu sus var m� d�r? 

5-Yan g�n son ra s� ta ri hi bi na da han gi i� ve i� lem -
ler ya p�l m�� t�r? 

6-Bi na da ona r�m ya p�l ma m�� ise; bu ha liy le kal -
ma s�n dan do la y� çü rü me, kop ma, ba� ka za rar gö ren
bö lüm var m� d�r? 

7-�s tan bul’un Ana do lu ka p� s� ve ay n� za man da si -
lu eti olan ta ri hi bi na n�n ye ni den ka za n�l ma s� için ne
yap ma y� dü �ü nü yor su nuz?

� ‘HAY DAR PA �A’DA OL DU B�T T� LE RE
�Z�N VER ME YE CE ��Z’

Öte yan dan Bir le �ik Ta �� ma c� l�k Ça l� �an la r� Sen -
di ka s� (BTS) Ge nel Ba� ka n� Ya vuz De mir kol da ya -
z� l� bir aç�k la ma ya pa rak, AKP ik ti da r� n�n �s tan bul
Bü yük �e hir Be le di ye si Ba� kan l� ��, Özel le� tir me �da -
re si Ba� kan l� �� ve TCDD Ge nel Mü dür lü �ü ile bir lik -
te 2004 y� l�n dan be ri “Hay dar pa �a Port” projesini ha -
ya ta ge çir me ye ça l�� t� �� n� vurgulad� ve “An cak bi le -
�en le ri ara s�n da Sen di ka m� z�n da ol du �u Top lum
Kent ve Çev re �çin Hay dar pa �a Da ya n�� ma s� Plat for -
mu’nun ‘ka mu ya ra r� ta �� m� yor, do �al ve ta rih sel de -
�er le ri yok edi yor, �e hir ci lik il ke le ri ne, ulu sal ve ev -
ren sel ko ru ma hu ku ku na ay k� r�’ ol du �u ge rek çe le riy -
le kar �� ç�k ma s� ne de niy le ha ya ta ge çi re me di �i pro je -

yi, �s rar l� bir �e kil de her tür lü dü zen le me le ri ya pa rak
ha ya ta ge çir mek için yo �un ça ba sarf et mek te dir” de -
di. De mir kol, “Hay dar pa �a Ga r� n�n ‘ti ca ret ve tu rizm
mer ke zi’ ad� al t�n da rant sal ala na dö nü� tü rü le rek ulu -
sal ve ulus la ra ra s� ser ma ye nin em ri ne ve ril mek is te -
nil di �i ni” de vur gu la ya rak, “TCDD'nin Hay dar pa �a
için Özel le� tir me �da re si'ne ba� vu ru su nun “Hay dar -
pa �a Ga r�’n�n ölüm fer ma n� ni te li �in de” ol du �u na
dik kat çek ti. TCDD yö ne ti mi nin bu ka ra r� n�, “AKP
hü kü me ti nin ik ti da ra gel me si nin ar d�n dan bu gü ne dek
yü rüt mek te ol du �u kent sel dö nü �üm ve ben zer ad lar
al t�n da as l�n da rant sal dö nü �üm yo luy la ka mu ta ��n -
maz la r� n�n ya� ma lan ma s� ve ser ma ye ye aç�l ma s� uy -
gu la ma la r� na ek le nen ye ni bir hal ka” ola rak ni te le yen
Ya vuz De mir kol, �u gö rü� le ri ifa de et ti; “De mir yo lu
i� let me ci li �i ni esas al ma s� ge re ken TCDD i� let me si
Yö ne tim Ku ru lu ’nun Hay dar pa �a Gar�’n�n ta rih sel
mis yo nu na uy gun i� le vi ni ye ri ne ge tir me si ge re kir -
ken ti ca ri bir yak la ��m la tu rizm, ko nak la ma ve ti ca ret
vur gu su nun öne ç� ka ra rak Gar ve çev re si ni rant ala n� -
na dö nü� tür me ça ba s� dü �ün dü rü cü dür. Amaç la nan
pro je ile böl ge nin rant sal ala na dö nü� tü rül me si ay n�
za man da ta ri hi ve do �al do ku ya da za rar ve re cek tir.
Yi ne ‘Hay dar pa �a Gar�’na ar t�k ih ti yaç kal ma ya cak’
ya la n�y la da ka mu oyu ya n�l t�l mak ta d�r. Oy sa �s tan -
bul’un Ana do lu’ya aç� lan ka p� s� olan Hay dar pa �a Ga -
r�’n�n as�l i� le vi ni bir ta ra fa b� ra ka rak tren le re ve hal -
ka ka pa t�l ma s� as la dü �ü nül me me li, Mar ma ray Pro je -
si kap sa m�n da ya p� la bi le cek bir dü zen le me ile tren
hat la r� var l� �� n� ve ta rih sel sü rek li li �i ni de vam et ti re -
bil me li dir. Sen di ka m�z, bir lik te mü ca de le et ti �i ör güt -
ler le be ra ber ba� ta Hay dar pa �a Gar �ol mak üze re ta -
rih sel ve kül tü rel mi ra s� m�z ile do �a n�n ol du bit ti ler le
ya� ma lan ma s� na ulu sal ve ulus la ra ra s� ser ma ye grup -
la r� n�n em ri ne su nul ma s� na kar �� dün ol du �u gi bi
bun dan son ra da kar �� dur ma ya, de mok ra tik ve hu ku -
ki hak la r� m� z� so nu na ka dar kul lan ma ya de vam ede -
cek tir.”

CHP’LİLER KADİR TOPBAŞ’A SORDU:
‘Gözbebe�imiz Haydarpa�a’ya gökdelen mi dikeceksiniz?’

CHP’liler Ba�kan Kadir Topba�’a ‘Dünyanın en özel siluetine sahip olan
Haydarpa�a Garı'nı her türlü yasa ve bilimsel ö�retiler hiçe sayarak,

daha önemlisi anılarını ve tarihi-kültürel simgelerini yok ederek gökdelen
mi dikeceksiniz?’ diye sordu. Birle�ik Ta�ımacılık Çalı�anları Sendikası

da Haydarpa�a dostlarının garın tarihsel i�levini yerine getirmesi ve ranta
açılmaması için mücadelede kararlı oldu�unu vurguladı.

B�R süredir akci�er kanseriyle
mücadele eden ve özel bir hastanede

yo�un bak�mda olan sanatç�
Berkant, 1 Ekim Pazartesi

günü ya�am�n� yitirdi.
Berkant, son konserini
Kad�köy Belediyesi’nin

düzenledi�i 80’li Alt�n Y�llar
etkinli�i kapsam�nda 4
A�ustos’ta Özgürlük

Park�’nda vermi�ti. Hastal���
nedeniyle Alt�n Y�llar

etkinli�inin son konsere
kat�lamayan Berkant için

sanatç� dostlar� ve
Kad�köylüler 11 A�ustos’ta

bir moral konseri yapm��, hep birlikte
Samanyolu �ark�s�yla O’na selam

göndermi�lerdi. 74 y�ll�k hayat�na onlarca
albüm s��d�ran Berkant’�n ad� o �ark� ile

özde�le�ti.
1938 y�l�nda Ankara'da do�an

Berkant Akgüren, ortaö�renim y�llar�nda
müzik dünyas�na ad�m att�. Müzik

tutkusu m�z�ka ile ba�lad�, piyanoyla
devam etti. Yat�l� liseden mezun

oldu�unda, ilk kez 19 ya��nda ç�kt�
sahneye. Bir dü�ün salonunda “Üstün

Poyrazo�lu Orkestras�” ile bulu�tu
müzikseverlerle. Ayn� y�l kurdu�u

“Jüpiter Kenteti” adl� müzik toplulu�u ile
gece kulüplerinde çal��t�.
Hemen ard�ndan TRT Ankara

Radyosu'nda program yapmaya ba�lad�.
Ve ilk pla��n� 1964 y�l�nda ç�kard�. 1967

y�l�na gelindi�inde, Samanyolu adl�
�ark�s� onu zirveye ta��d� ve
o �ark�yla Türkiye'de platin
plak alan ilk albüme imza
att�. Beste ve �ark� sözü
uyarlamas� yazarl��� da
yapan sanatç� çe�itli
filmlerde de rol ald�.

Berkant, 3 Ekim
Çar�amba günü ailesi,

sanatç� dostlar� ve
sevenlerinin kat�ld��� cenaze

töreninin ard�ndan
Karacaahmet Mezarl���’nda

topra�a verildi. 

BERKANT DA G�TT�…
Klasikler arasına giren Samanyolu

�arkısıyla tanınan, bir dönemin en ünlü
sanatçılarından Berkant da 2012’de

yitirdi�imiz sanatçılar kervanına katıldı…
Berkant, son konserini Kadıköy

Belediyesi’nin geçti�imiz a�ustos ayında
düzenledi�i 80’li Altın Yıllar etkinli�i

kapsamında Özgürlük Parkı’nda
vermi�ti.

Unutulmaz
�arkıcı

Berkant,
Samanyolu’nu

en son
Özgürlük
Parkı’nda
söylemi�ti.

Foto�raf:
Ömer KÜÇÜK
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Ge le nek sel ola rak dü zen le nen ve Tür ki -
ye’nin en cid di ye rel yö ne tim ler ödü lü
ola rak ka bul edi len Mar ma ra Be le di ye -

ler Bir li �i Ör nek Be le di ye ci lik Al t�n Ka r�n ca
ödül le ri ni ka za nan be le di ye ler tö ren le ödül le ri -
ni al d�.  Bu y�l Turk cell’in des te �iy le be �in ci si
dü zen le nen ve al t� ay r� ka te go ri de top lam 512
ka t� l�m la re kor k� r� lan Al t�n Ka r�n ca ya r�� ma s�
kap sa m�n da, 203 seç kin pro je ara s�n da fi na le
ka lan Ka d� köy Be le di ye si, iki ödül ka zan d�.

Prof. Dr. Mik dat Ka d� o� lu ve Prof. Dr. Ra -
fet Boz do �an'�n bi lim ku ru lu ba� kan l� �� n� yap -
t� ��, 12 aka de mis yen ve uy gu la y� c� n�n da jü ri
üye si ol du �u Al t�n Ka r�n ca ya r�� ma s� n�n so -
nuç la r�, Tak sim Mar t� Ho tel'de ger çek le� ti ri len
ödül tö re niy le sa hip le ri ni bul du. 

Tö re n de ko nu �an Mar ma ra Be le di ye ler
Bir li �i ve Bur sa Bü yük �e hir Be le di ye Ba� ka n�
Re cep Al te pe, be le di ye ci lik te öz gün pro je le rin
des tek len me si ve ya p� lan ça l�� ma la r�n tüm be -
le di ye le re ör nek ola cak �e kil de ta n� t� la rak yay -
g�n la� t� r�l ma s� ama c�y la dü zen le dik le ri ya r�� -
ma ya bü yük önem ver dik le ri ni be lirt ti. Tür ki -
ye’nin ye rel yö ne tim ler ala n�n da en seç kin ve
ko nu sun da uz man aka de mis yen le rin den olu -
�an bi lim ku ru lu nun ter cih le riy le so nuç la r�n
be lir len di �i ni kay de den Al te pe,  Al t�n Ka r�n ca

Ödül le ri nin, Tür ki ye’nin en say g�n ye rel yö ne -
tim ler ödü lü ola rak ka bul edil di �i ni be lir te rek,
ödül ka za nan be le di ye le ri kut la d�. 

� �K� AY RI MÜ DÜR LÜK, 
�K� AY RI ÖDÜL

�l çe be le di ye le ri ka te go ri sin de de k� ya s� ya
bir re ka bet ya �an d� �� ya r�� ma da, Ka d� köy Be -
le di ye si de iki ay r� ödül ka zan d�. Ba� ka n Öz -
türk’ün be ra be rin de Çev re ve Kül tür Sos yal �� -
ler Mü dür lü �ü pro je ekip le riy le ka t�l d� �� ödül
tö re nin de ilk ola rak Ka d� köy Be le di ye si Çev re
Ko ru ma ve Kon trol Mü dür lü �ü’ nün ö� ret men
ve ö� ren ci ler de or ga nik at�k bi lin ci nin olu� ma -
s� ama c�y la pi lot okul lar da uy gu la d� �� “Muh te -
�em Dö nü �üm Esen can ile Kom past” pro je si

“jü ri özel ödü lü ne” la y�k gö rül dü. Ödü lü Be le -
di ye ler Bir li �i ba� ka n� Al te pe’nin elin den alan
Ba� kan Öz türk, Çev re Mü dü rü �u le Sü mer,
Pe ri han Gi ray ile Bin naz l� Sa ka ob jek tif le re
bir lik te poz ver di ler. Ka d� köy Be le di ye si ikin -
ci ödü lü nü Kül tür Sos yal �� ler Mü dür lü �ü en -
gel liler ko nu sun da top lu mu bi linç len dir mek,
far k�n da l�k ya rat mak için uy gu la d� �� “En gel li
Far k�n da l�k E�i tim Pro je si” ile ka zan d�. Ödü -
lü, Ba� kan Öz türk ile Kül tür Sos yal �� ler Mü -
dü rü Tü lin Er gü ner, Kev ser Can ve Mey se Y�l -
maz al d�. Ba�kan Öz türk yap t� �� aç�k la ma da,
“Eki bim le gu rur du yu yo rum, Ka d� köy Be le di -
ye si ör nek pro je ler için ön cü ol ma ya de vam
ede cek tir, her �ey Ka d� köy lü ler için” de di.
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B�R i�te kalman�n süresini ortalama
18 aylara indi�i i� ya�am�nda her

geçen gün çetinle�en rekabet
ortam�nda ki�isel mark olamayan

bireylerin ve profesyonellerin ayakta
kalmas� çok güç hatta imkans�z. ��

hayat�n�zda yöneticilere bilgi ve
becerilerinizi göstermenin yolu “Ki�isel

Pazarlamad�r”. Ki�isel pazarlaman�n
en önemli arac� da sosyal medyad�r.

Sosyal Medyada Marka Olmak,
sayg�nl���n�z�, bilinirli�inizi art�r�r, ba�ar�

ve maddi kazanç sa�lar.
Rakiplerinizden sizi farkl�la�t�r�r. Ki�isel
özelliklerinizi (yarat�c�, etik, sayg�l� vb.)
geli�tirir. �� a�lar�n�z� geni�leterek, Ki�isel

ve profesyonel hedeflere ula�man�z�
sa�lar. 

“Bilgi ça��nda kurumlar�n en önemli
varl��� ‘insan’d�r” diyen kurumlar, marka

ki�ilerin kurumun markas�na de�er
katt���n� dü�ünerek tercih edip, marka
yolculu�unda ki�ilere yard�mc� olurlar.  

SOSYAL MEDYADA K���SEL MARKA
OLMANIN �� HAYATINA ETK�S�

Kurumda kal�c�l���n�z� sa�lar,
kurumunuza art� de�er kazand�r�rs�n�z, i�
ve ki�isel geli�im sa�lars�n�z, i�inize farkl�

disiplinler katars�n�z (ileti�im, zaman

planlama, i� yönetimi vs). Çe�itli meslek
gruplar�ndan uzmanlarla ili�kileriniz

artarak, i�lere farkl� disiplinlerle bakmay�
ö�renirsiniz. Dezavantajlar�na gelince

ba�lang�çta zaman sorunu
ya�ayabilece�inizden i�e

konsantrasyonda eksiklik ve zaman
kayb� olabilir. Çal��t���n�z kurumun

“Kurumsal hedeflerini, de�erlerini vs”
bilmedi�iniz durumlarda, payla��mlar�nda
kuruma ve dolayl� olarak kendinize zarar
verebilirsiniz. Getirdi�i yeni i� talepleri,

kariyer oda��n�zdan k�sa ve uzun
dönemli sapmalara neden olabilir.  

SOSYAL MEDYA KULLANIMINA
NASIL BA�LANMALI?
1-�� ve özel ya�am�n�z�n

geçmi�ten bugüne (okulla,
i�yerleri ve görevler, gönüllük,
spor, sanat, al�nan seminerler,

kurslar, projeler, ba�ar�lar, ödüller,
eserler vb) hikâyenizi yaz�n�z. 

2 Kendinizi de�erlendirin. Güçlü
yanlar (yetenekler, beceriler,

deneyim, iyi olunan alanlar, ilgi
alanlar� vb), Zay�f yanlar

(güçlendirilmesi gerekenler,
eksikli�i duyulanlar vb)

3-Marka olman�n zorlu�unu
dü�ünerek tutkular�n�z� ortaya ç�kar�n�z.
“Para d���nda beni motive eden nedir?”,

“Beni en çok ne mutlu ediyor?”,
“Ba�kalar�n�n söylediklerini b�rak�p içime
yönlendi�imde, derinlerde neler var?”,

“�leride kendimi nerede, nas�l ve ne
yaparken görmek isterim?” gibi.
4-Sosyal medya ortamlar�n� ve

ortamlardaki içerikleri ve ki�ileri iyi analiz
edip, kullanaca��n�z sosyal medya

ortamlar�n� titizlikle belirleyiniz. Hedef
kitleniz hangi ortam� ne �ekilde
kullan�yor? Yani iyi bir dinleyici

olmal�s�n�z.      

5-Sosyal medya ortamlar�ndaki
rakipleriniz kimler, ne yap�yorlar, onlar�

üstün k�lan nedir, aç�klar, eksikleri
belirleyin. 

6-Hedeflerinizi gerçekle�tirmek için
kendinize ki�isel markala�ma takvimi
haz�rlay�n. Ne zaman, ne yapaca��n�z�
içeren bir pazarlama plan� geli�tirin.

7-Bulundu�unuz sosyal medya
ortamlar�na ve ortamdaki hedef kitlesine

uygun dil kullan�n�z.  
Her zaman kendiniz olun ve do�ruyu
söyleyin. Örne�in; Linkedin’deyseniz,
daha resmi ve profesyonelce bir dil

kullanmaya çal���n, Facebook’taysan�z
çok resmi bir dil kullanmay�n�z.

Sosyal medyada ki�isel marka olurken
olmazsa olmaz mecralar� da �öyle

s�ralayabiliriz: 
BLOG, FACEBOOK, TWITTER,

LINKEDIN, XING, YOUTUBE, GOOGLE
+, SLIDE SHARE,  FLICKR,

FRIENDFEED
NOT: Bir sonraki bölümde bu mecralar�n

nas�l kullanaca��n�z anlat�lacakt�r.

Levent KARADA� 
(Türkiye Bili�im Derne�i �stanbul
�ubesi Yönetim Kurulu Ba�kanı)
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SORU: Say�n �lgili, Varan dtobüs
firmas� ile ba��ma gelenlerle ilgili,
a�a��daki 7/9 tarihli �ikâyetime,
15  günü geçmesine ra�men
(savu�turma yaz�s� ‘ilgili yere

ilettik cevab� gelecektir’ iletilerine
ra�men) henüz bir cevap

alamad�m.
Tuncer Kayadeniz (�n�aat Y.

Mühendisi)
Göztepe-Kad�köy

Say�n Varan Üst Yönetimine,
Ben 1964 �TÜ �n�aat Fakültesi
mezunlar� olarak, Ulusoy’dan

y�llard�r araç kiralayan biriyim. Ulusoy ilgili
departman�ndan, beni tan�yanlar vard�r.

3.9.2012 günü gitti�im Didim
Alt�nkum’dan, �stanbul’a rahat dönü� için
78TL. ödeyerek (nerede ise uçak paras�),

Varan’dan 19.30’a 279830 no’lu bileti
ald�m ve bindim. Araç, 20.30 civar�

Ku�adas� ç�k���nda, �arj dinamosunu
da��tarak ar�za yapt�. Gece 12.00’de
�zmir’den Man tamir servisi geldi, �arj

dinamosu getirmelerine ra�men, ba�lant�
kulaklar� koptu�u için havlu att�lar. �kinci

araç ara�t�rmas� ba�lad�. Aç, susuz,
tuvaletsiz bir be� saat geçirdik. 01.30’da
Kamil Koç’tan kiralanan bir araç gelip bizi
kurtard�. Bu arada Varan Ça�r� Merkezi,

hiçbir telefonumuzu yönlendirmedi
(Herhalde kendilerine uygun

programlam��lar). Mü�teriye kapal�.
Peri�an bir �ekilde, program d��� salimen

10.00 civar� �stanbul’a ula�t�k.
Bugün (07.09.2012) sabah

Hürriyet gazetesini açt���mda,
“Varan’� 4 ayda yüzde 300

büyüttü”, yaz�s�n� okudu�umda,
beni afakanlar bast�. Ya siz ya

da ben bu memlekette
ya�am�yoruz. Bu �artlarda yüzde
300 büyüme her halde normal

�artlarda yüzde 600 olurdu.
Öncelikle, �ikâyetime

verece�iniz cevab� bekleyip,
mant�kl� bir cevap alamad���m

takdirde konuyu tüketici koruma
kurullar�na, Ula�t�rma ve Turizm

Bakanl�klar�na vatanda�l�k haklar�m� ve
ili�kilerimi kullanarak ba�vuraca��m. En
önemlisi çevremde, Varan ve Ulusoy’un
kötü bir reklamc�s� olaca��m� unutmay�n.
E�er mümkünse, bu yaz�m� olabildi�ince

üst kademelerinize ta��man�z� talep
ediyorum. Gayem sadece sizi kötülemek
de�il, daha iyi halde olman�z� sa�lamakt�r.

(7.9.2012) 
Sayg�lar�mla,

YANIT: De�erli tüketicimiz;
Tüketicinin Korunmas� Hakk�nda

Kanun’da taraflardan birisinin tüketici
olmas� durumunda yap�lan i�lemin

tüketici i�lemi oldu�u belirtilmesine
kar��n, Yarg�tay bir karar�nda

ta��mac�l���n Tüketici Kanunu kapsam�
d���nda oldu�una hükmetti. Bu karardan
sonra otobüs, uçak vb. ta��t araçlar�yla

yap�lan ta��mac�l�kla ilgili �ikâyetlerini, ne
yaz�k ki Tüketicinin Korunmas� Hakk�nda
Kanun hükümlerine göre halledemiyoruz.

Bakanl���n haz�rlad��� yeni kanun
tasar�s�nda ta��mac�l�k, sigorta ve eser

sözle�melerinin tüketici kanunu
kapsam�na al�nmas� var, ancak bu henüz

tasar� tasla�� halinde. O nedenle siz
�ikâyetiniz sonucunda bir anla�ma ya da
sorunu halletme yoluna gidemediyseniz

ticaret mahkemesinde dava açmak
zorundas�n�z. Ta��y�c� firma bunu bildi�i

için rahat davran�yor, çünkü hakem
heyetine gidebilme �ans�n�z yok. Ancak

bu firma TÜRSAB’a kay�tl� ise oran�n
hakem heyetine �ikâyet edebilirsiniz.

De�ilse sorunu mahkemeye gitmeden
halletmeniz �imdiki �artlarda mümkün

de�il.
NOT: Tüketiciyi Koruma Derne�i

(TÜKODER), dernek genel merkezini
‘Rasimpa�a mah. Meltem sok. Damla ��
Merkezi Kat: 1 D: 2-3 Kad�köy’ adresine

ta��m��t�r.

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

adresine iletebilirsiniz. TÜKODER Tel.: 0.216. 349 85 10

TÜKETİCİNİN
DOSTU

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

Kadıköy Belediyesi’ne iki ödül
.UI us la ra ra s� Suç ve Ce za Film le ri Fes -
ti va li ba� la d�. �s tan bul Üni ver si te si Hu -
kuk Fa kül te si ile Ba �ak �e hir Be le di ye si
i� bir li �iy le dü zen le nen fes ti va lin bu y�l ki

te ma s� “Ka d� na Yö ne lik �id det ve Ay r�m c� l�k”.
Bu söz cük ler ya ni ‘ka d� na �id det’ ve ‘ay r�m c� -
l�k’ son za man lar da ül ke miz de çok kul la n� l�r ol -
du. Pe ki bu ka dar tek rar edi lin ce so run lar çö -
zül me ye mi ba� la d�, yok sa biz söz cük le re du -
yar s�z la� ma ya m� ba� la d�k aca ba? Bu so ru yu
yar g� da bu lun mak için de �il ger çek ten bil me -
di �im için so ru yo rum. Be yaz per de top lu mun
ay na s� d�r. Te le viz yo nu da be yaz per de den sa -
yar sak san ki �id det, azal mak �öy le dur sun, git
gi de ar t� yor gi bi gö rü nü yor. Geç ti �i miz gün
‘za ping’ ya par ken ar ka ar ka ya gez di �im ka -
nal lar da ki di zi le rin ço �un da, ay n� da ki ka lar da
hor la nan, a� la yan, si lah çe ki len ka d�n lar/in -
san lar var d�. 

Ai le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka n� Fat ma �a -
hin uy gu la ma lar da ya �a nan so run la r� da ha
h�z l� çö ze bil mek için bu fes ti val le rin çok önem -
li ol du �u na dik ka ti çek mi�; do� ru me saj ve re -
ni ödül len dir mek, do� ru me saj ve ril me si ni
sa� la mak ve iyi rol mo del le ri ar t�r ma n�n öne -
mi ne i�a ret et mi�. Si ne ma n�n sa nat da l� ol du -
�u nu ka bul eder sek, me saj kay g� s�y la üre tim
yap ma s� n� bek le mek yan l�� ve bal ta la y� c� olur.
Bu na kar ��n te le viz yon prog ram la r� ve di zi le ri -
nin bi rer sa nat ese ri ol ma d� �� n� sa n� r�m her kes
ka bul ede cek tir. An cak Türk te le viz yon la r�, Ba -
kan �a hin'in bah set ti �i ‘ör nek ol mak’ �öy le
dur sun; ac�y la bes le nen mil le ti mi zi me lod ra -
ma, �id de te, ay r�m c� l�k tan do �an tra je di le re,
göz ya� la r� na bo �u yor. Cin sel lik ko nu sun da
had din den faz la iyi ça l� �an RTÜK sa ye sin de
ne re dey se be ni dün ya ya ley lek le rin ge tir di �i ne
ina na ca ��m. Pe ki dev le ti mi zin bu müs tes na
ku ru mu, ay n� has sa si ye ti ne den �id det ve cin -
sel ay r�m c� l�k ko nu la r�n da gös ter mi yor?

Fes ti val kap sa m�n da dü zen le nen ‘Top lum -
sal cin si yet e�it li �i bir ya lan m�?’ ko nu lu pa nel -
de ko nu �an Prof. Dr. Di lek Cin do� lu, ka d�n la
er ke �in e�it ol ma d� �� bir dün ya da ka d�n la r�n
�id de ti iç sel le� tir di �i ni ve bu nu ge le cek ne sil -
le re, san ki ma ne vi bir ge le nek mi� gi bi, ak tar d� -
�� n� söy lü yor. Ka d� na kar �� �id de tin ye ni söy -
lem ler le çö zü le bi le ce �i ni be lir ten Cin do� lu,
“Bu söy lem ler, mo dern dev let vur gu su olan,
ka d�n er kek e�it li �i ni vur gu la yan, ka d� n�n bi rey
ol du �u vur gu su nu or ta ya ko yan söy lem ler ol -
ma l� d�r” di yor. “Türk si ne ma s� top lum sal cin si -
yet e�it li �i ne na s�l ba k� yor?” so ru su na ya n�t
ara yan Atil la Dor say ise “Ye �il çam, ka d� n�n na -
if ve mah zun du ru mu nu top lu ma yan s� t� l�r ken
kö tü olan ka d�n lar bi le her �e ye ra� men se yir -
ci ler ta ra f�n dan se vil di. Bu film le rin ka d� na ger -
çek ten ya ra r� olup ol ma d� �� tar t�� ma l� d�r. 80-
90’l� y�l lar da ki seks film le ri, ka d� n� öz gür le� tir -
mi� mi dir, yok sa onu bir ob je ha li ne mi ge tir -
mi� tir he nüz bel li de �il. An cak bu film le re na s�l
izin ve ril di hâ lâ ara� t� r� l� yor. Ka d�n ma� du ri ye -
tin de si ne ma n�n et ki si bü yük tür” �ek lin de yo -
rum lu yor. Ba na so rar sa n�z o na if dö nem ler ka -
d� na seks film le rin den da ha çok za rar ver mi�
bi le ola bi lir. Ha t�r lar s� n�z, yüz ler ce film de k�s -
kanç l�k yü zün den ka r� s� n� dö ven, ço cu �u nu
gös ter me yen, onu yer ler de sü rük le yip so ka �a
atan er kek, ara dan y�l lar ge çip de ku� ku la r� n�n
yer siz ol du �u nu an la d� ��n da; ka d� n�n ada m�n
�ef kat li kol la r� na ko �up onu af fet me si 5 da ki ka
bi le sür mez...

Her ney se dö ne lim pa ne le; Prof. Dr. �a hi ka
Yük sel ise ka d� n�n ad� n�n dev let nez din de kal -
d� r�l d� �� n� sa vu na rak “Ka d�n dan So rum lu Ba -
kan l�k, Ai le den So rum lu Ba kan l�k ol du. Bu bir
ay r�m c� l�k t�r” di yor. Fa kat bu ra da bir ‘po zi tif’
ke li me si ni ek le mek ih ti ya c� n� du yu yo rum. Ay -
r�m c� l�k la, po zi tif ay r�m c� l� �� he nüz i�in ba ��n da
ol du �u muz için bir bi rin den ay�r mak ge rek di ye
dü �ü nü yo rum. ��in ide ali hiç bir ay r�m c� l� ��n ol -
ma ma s�, ya ni po zi tif ay r�m c� l� �a ih ti yaç kal ma -
ma s� el bet te; ama ha li ha z�r da bu ka dar ‘ide al’
bir Tür ki ye'den bah se de bi lir mi yiz siz ce?

As l ı  AY HAN
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Kadına şiddet
sinemalarda...

OKUL öncesi e�itimin önemine inanm�� Ba�ak ve
Demet Karadeniz karde�ler taraf�ndan aç�lan Küçük

Melekler Çocuk Evi, uluslararas� ça�da� e�itim
yöntemlerine göre hizmet veriyor. “Çocuklar ve çocuk
e�itiminin ne kadar önemli oldu�unu bildi�imizden ve

inand���m�zdan bir yuva açmaya karar verdik ve
K�z�ltoprak’ta bahçeli bir villay� kiralay�p i�e koyulduk”
diyen Karadeniz karde�ler, Ba�dat Caddesi’ne çok

yak�n olan Recep Peker Caddesi Zahit Bey Sokak’ta
bulunan iki katl� binay�, rahatl�kla 40 çocu�un

kalabilece�i, e�itim ve hobilerini
gerçekle�tirebilecekleri �ekilde düzenlemi�ler. Bütün
personeli okul öncesi e�itimde deneyimli ki�ilerden

olu�turmu�lar. Okulun
sorumlu Müdürü

psikolog Acar Piji, 26
y�ld�r çe�itli kurumlarda,

özellikle uluslararas�
ça�da� e�itim

yöntemlerini uygulamaya
koyan bir e�itimci.

Okulda, ev içindeki anne-
baba-çocuk üçgeninde
ortaya ç�kan sorunlar�n

çözümü için ücretsiz olarak yap�lan psikolojik
rehberlik çal��malar�n�n yan� s�ra baz� harfleri

söyleyemeyen çocuklar için terapi çal��malar� da var.
Ayr�ca dileyen velilerin çocuklar�na zekâ ölçümü

yap�l�yor. Zekâ e�itimi öncesinde, çocu�un do�u�tan
olan yetenek alanlar� tespit ediliyor ve yaln�zca bu
okula özel bir yöntemle e�itim veriliyor. Okuldaki
çal��malara ek olarak her gün �ngilizce e�itimi,

haftada birer gün olmak üzere müzik, drama ve
modern dans çal��malar� yap�lyor. Bran� derslerini

uygulayan ö�retmenler, okul öncesi e�itim
sektöründe yak�ndan tan�nan deneyimli ve de�erli
ö�retmenler. Uygulanan e�itim sonunda çocuklar,

sorgulayan, kendini savunabilen sorumluluk alabilen,
el becerileri ve aktüel bilgi da�arc��� geli�mi�, okuma
ve yazmay� bilimsel yöntemlerle ö�renerek ilkö�retim

okuluna haz�r duruma geliyorlar.

Çağdaş bir çocuk yuvası:
‘KÜÇÜK MELEKLER

ÇOCUK EVi…’

Marmara Belediyeler Birli�i tarafından düzenlenen ve kamuoyunda Türkiye’nin en ciddi yerel yönetimler ödülü olarak kabul edilen Altın
Karınca Belediyecilik Ödülleri’nden ikisini Kadıköy Belediyesi aldı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü�ü ‘Muhte�em Dönü�üm Esencan ile

Kompast’; Kültür Sosyal ��ler Müdürlü�ü ise ‘Engelli Farkındalık E�itim Projesi’ ile ödüle layık görüldüler.

ÇOCUKLAR, Kad�köy Belediyesi'nin
“Muhte�em Dönü�üm Esencan �le

Kompast” projesi kapsam�nda organik
at�klar� solucanlar arac�l���yla gübreye

çevirmeyi ö�reniyor. Çevre bilincinin erken
ya�lardan itibaren geli�mesi gerekti�i
dü�üncesiyle hareket eden Kad�köy
Belediyesi, çocuklara yönelik çevre
projelerine bir yenisini ekledi. Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlü�ü'nce,

yürütülen ‘organik at�klar�n solucanlarla
kompostla�t�r�lmas�’ projesinin pilot

uygulamalar� kapsam�nda, seçilen okullara
e�itimler veriliyor. Proje kapsam�nda

Kad�köy’de ilkö�retim okulu ö�rencilerine
ambalaj at�klar�, bitkisel at�k ya�lar, at�k

piller, elektronik at�klar, organik at�k
yönetimi konular�nda da bilgilendirme

yap�l�yor. Kompost E�itim ve Uygulama
Birimi’ne gelen ö�renciler, önce ziraat
mühendisi Binnazl� Saka'dan organik
at�klar, solucanlar ve kompostla�t�rma
konusunda bilgi al�yorlar. Daha sonra

uygulama a�amas�na geçen ö�renciler,
solucanlar�n kutusunu ve yiyeceklerini
kendi elleriyle haz�rlama deneyimini

ya��yorlar.
ESENCAN'IN HEDEFLER�

� Ö�retmen ve ö�rencilerde organik at�k
yönetimi bilincinin olu�mas� ve kullan�lan
tekniklerin tan�nmas�na katk� sa�lamak. 
� Organik at�klar�n geri dönü�ümünü

ö�rencilere uygulamal� olarak göstermek,
organik at�klar�n geri dönü�ümünün

do�aya, çevreye ve ekonomiye katk�s�n�
anlatmak. 

� Ö�retmen ve ö�rencileri organik
at�klar�n geri dönü�ümü ile elde kompostu

ev ve okul ye�il alanlar�nda kullanmaya
yöneltmek. 

ÇOCUKLAR, ESENCAN iLE
KOMPAST YAPIYOR!

KADIKÖY Belediyesi Engelli Dan��ma ve
Dayan��ma Merkezi’nin toplumumuzda

engelliler için duyarl�l�k yaratmak, engellilere
kar�� var olan bak�� aç�s�n� de�i�tirmek ve

gençlerin engelli bireylerin de fark�nda
olmalar�n� sa�lamak için lise ve ilkö�retim

okullar�nda yürüttü�ü “Fark�ndal�k
Çal��mas�” ile toplam 3 bin 108 orta ve 4

bin 730 ilkö�retim ö�rencisine ula��ld�. Proje
ile ö�renciler engellili�in ne demek oldu�u,
nas�l davran�lmas�, engellili�e bak�� aç�m�z�n

nas�l olmas� gerekti�i ve engellili�e yol açan
sebepler hakk�nda bilgilendirildi. Engelli
Fark�ndal�k E�itim Projesi” kapsam�nda;

sokaklara kurulan empati sahnesi ile
sokaktan geçen insanlar�n engelliler

konusunda fark�ndal�klar�n� artt�r�lmas�
hedefleniyor. Proje kapsam�nda

Kad�köy’deki ilkö�retim okullar� gezilerek,
engellilik konusunda seminerler düzenlendi.

Yine bu kapsamda gönüllü evleri de
gezilerek seminerler düzenlendi. 

L�SELERE YÖNELiK ENGELLi FARKINDALI�I ÇALI�MASI
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● Sem ra ÇE LE B�

An ka ra Üni ver si te si Kim ya Mü hen dis li -
�i’nde okur ken yo lu, 90’la r�n ilk özel
rad yo la r�n dan Ar ka da� Rad yo’yla ke si -

�en Mu rat Me riç ken di de yi miy le “du rup du rur -
ken” mü zik ya za r� ol mu�. Y�l lar d�r Türk Pop
Mü zi �i ta ri hi ne da ir ara� t�r ma lar ya pan,
ya z� lar ya zan, rad yo prog ram la r�
ha z�r la yan, üni ver si te -
ler de se mi ner ler ve -
ren Me riç, �s tan bul ve
An ka ra’da ki çe �it li
me kân lar da da pop mü -
zik ta ri hi ne dam ga s� n�
vur mu� �ar k� lar la in san -
la r� e� len di ri yor. 21 y�l
An ka ra’da ya �a d�k tan son -
ra Ka d� köy Mo da’ya ta �� -
nan Me riç’le, sos yal pay la -
��m si te si twit ter’da pay la� t� -
�� bir cüm le üze ri ne Mo da
Çay Bah çe si’nde bu lu� tuk,
Ka d� köy’den mü zik ta ri hi ne
uza nan de rin bir soh be te dal d�k. 

� “Mo da’da ya �a ma say d�m
�s tan bul’a ta ��n maz d�m” di ye
bir twe et at t� n�z. Ney di bu nu si ze
sos yal med ya da pay la� t� ran duy -
gu?

Çok ye ni Mo da l� y�m as l�n da. 2009’un Tem -
muz ay�n da ta ��n d�m. Res mi ta ��n mam bu ta rih
ama An ka ra’dan gi dip ge lir ken �s tan bul’da hep
Mo da’da ka l�r d�m çün kü bü tün ar ka da� la r�m
Mo da l�. Sa n� r�m An ka ra l� lar Mo da’y� çok se vi -
yor. An ka ra’ya çok ben zi yor bu ra s�. Ses siz, sa -
kin, ge ce ya �a m� bar lar so ka ��n dan iba ret, ke� -
me ke �i yok, in san lar ra hat, ay r� ca kom �u luk ili� -
ki si nin sür dü �ü en der yer ler den bi ri.
Do la y� s�y la An ka ra l� la r�n bu ra ya yer -
le� me si ni çok iyi an l� yo rum. Ben de
21 y�l An ka ra’da ya �a d�m.

� An ka ra’y� bu ka dar se ver ken
si zi �s tan bul’a sü rük le yen ney di?

Sü rek li �s tan bul’a ge lip gi di -
yor dum. Özel lik le 2000’den son ra
bu gi di�-ge li� le rim çok s�k la� t�.
Ner dey se her haf ta �s tan bul’a gi -
dip ge li yor dum ama bu ken ti
uzak tan se ver dim, yer le� me yi
hiç dü �ün me dim çün kü An ka -
ra ba na çok ses siz, sa kin ge li -
yor du ve mut lu bir ha ya t�m
var d�. Fa kat bü tün ar ka da� -
la r�m �s tan bul’a yer le �in ce,
ben de gi di� ge li� le rim de
ar ka da� la r�m da ka l�p Mo -
da’y� çok se vin ce bir �e -
kil de Mo da sev gi si hâ s�l
ol du ben de ve böy le ce
bu ra ya ta ��n d�m. 

� An ka ra’da ya �a ma y� öz -
lü yor mu su nuz?

Mo da’da ya �a d� ��m için öz le mi yo rum. An -
ka ra’da da bu na ben zer bir ha ya t�m var d�, ora da
da a�aç l� bir so kak ta otu ru yor dum, �e hir mer ke -
zi ne ya k�n d�m. Ben ev in sa n� y�m ama bir sü rü
�e yin de-ki tap ç�, plak ç�, bak kal, çay bah çe si

(gü lü yor)-eli min al t�n da ol ma s� n� is te rim. Mo -
da’da ki du rum da ay nen böy le. Ci han gir’de
Tak sim’de ya �a say d�m An ka ra’y� ke sin öz ler -
dim ama bu ra da öz le mi yo rum. 

Bü tün ar ka da� la r�m ve is te di �im her �ey yü -
rü me me sa fe sin de, top lu ta �� ma ola rak ne re dey -

se sa de ce va pu ru kul la n� yo rum, bu da
�s tan bul’da ya �a yan bi ri için bir �ans. 

� Siz ger çek ten An ka ra in sa n� s� -
n�z. Ora ya na s�l yer le� mi� ti niz?

Üni ver si te do la y� s�y la git tim
ora ya, da ha ön ce ai lem le �z mit ve
Ça nak ka le ara s�n da gi dip ge li yor -
duk. Ora da kim ya mü hen dis li �i
oku dum fa kat son s� n� fa gel di -
�im de as ker lik me se le si yü -
zün den oku lu uzat ma ya ka -
rar ver dim. O s� ra da da
pa ra ka zan ma ya ba� la -
d�m. Son ra okul dan at� -
l�p as ke re git tim ve
ar t�k dö nü� te oku lu
bi tir me ye ge rek
duy ma d�m. Çün -
kü ben za ten
ba� ka bir yo la
yö nel mi� tim.

Ön ce rad yo cu luk, son -
ra ga ze te ci lik, der gi i� le ri, en so -

nun da da mü zik çal ma ya ba� la -
d�m. Bir da ha da oku la dön me -
dim. 

� Mü zik le ba �� n�z na s�l olu� tu? Ar ka da�
Rad yo va s� ta s�y la m�?

Be nim mü zik le ala kam ço cuk lu �um dan be ri
var d� za ten. Hep plak din ler dim, an nem de be ni
uyut mak için plak ça lar m�� be bek ken. An ka -
ra’ya git ti �im de bir yer ler den plak al ma ya ba� -
la d�m. O s� ra da mü zi �in geç mi �i ne il gi duy dum,
Mil li Kü tüp ha ne’de es ki der gi le ri oku dum. K� -

z� lay’da Ez gi Mü zik di ye bir ka set çi
var d�. Ora ya gi dip ge lir ken,

sa hip le riy le ar ka -
da� ol duk. On lar

sol tan dans l� in -
san lar d�, sa ye le -

rin de Ru hi Su’yu,
Â��k �h sa ni’yi duy -

dum. Son ra bir gün
de di ler ki ba na “Bi -

zim ar ka da� lar bir
rad yo ku ru yor, sen

prog ram ya par m� s�n?”.
Se ne 1993, özel rad yo -

la r�n ye ni aç�l d� �� dö -
nem. Ba� ta ya pa mam de -

yip ka bul et me dim ama
de ne me mi is te di ler ve böy -

le ce Ta n�l Bo ra, Me tin Sol -
maz, Ke mal Can gi bi in san -

la r�n ku ru cu la r� ara s�n da ol -
du �u Ar ka da� Rad yo’nun eki -

bi ne ka t�l m�� ol dum. Prog ram -
da plak çal ma ya ba� la d�m, es ki

�ar k� la r� ça l�p an la t� yor dum.
Öy le ba� la d�m ve son ra da hiç b� rak ma d�m.
1997’de rad yo ka pa na na ka dar is tek prog ra m�
d� ��n da her i�i yap t�m. �s tek prog ra m� n� da Ya -

vuz
Bin göl ya p� -
yor du. Onur Ak�n prog -
ram ya par d�. Tür ki ye’nin ilk sol cu
rad yo suy du. 

� Mü zik ya zar l� �� na ge çi� na s�l ol du? Bir
rö por ta j� n�z da “du rup du rur ken mü zik ya za r�
ol dum” de mi� si niz…

Evet, ay nen öy le ol du. 1995’te Si yah Be yaz
di ye bir ga ze te ç� ka cak t�. Me tin Sol maz’� kül tür-
sa nat �e fi yap m�� lar d� ve o da ba na mu ha bir lik
tek lif et ti. Ben de ka bul et tim. Böy le ce ga ze te ci -
li �e ad�m at m�� ol dum. Ya y�n yö net men li �i ni
Ke mal Can’�n yap t� �� bir ga ze tey di. Ora da mü -
zik ya z� la r� yaz ma ya ba� la d�m. Dil edi tö rü müz
Ba r�� B� çak ç�’yd� ve ba na ya z� yaz ma y� ö� re ten
odur. Son ra rad yo ka pan d�, ga ze te den de ekip çe
at�l d�k. Hem de da ha pro va bas k� a�a ma s�n da
at�l d�k (gü lü yor). 

Da ha son ra Me tin Sol maz, Al per Fi da ner ve
ben bir der gi ç� kar ma ya ka rar ver dik. “Mü zük”
ad l� der gi yi ç� kar d�k. Ben Türk Pop Mü zi �i’nin
ta ri hi üze ri ne ara� t�r ma ya p�p yaz ma ya ba� la -
d�m. Der gi rö por taj la r� için sü rek li �s tan bul’a
ge lip gi di yor dum. Der gi yi de ben da �� t� yor dum.
�� te Mo da’yla ta n�� mam o gün le re da ya n�r. 

Bu ya z� di zi si çok faz la il gi gör dü. O� lak
Ya y�n la r�, bu di zi yi ki tap la� t�r mak is te di. O gü -
ne ka dar Türk Pop ta ri hi üze ri ne böy le bir in ce -
le me ya z�l ma m�� t�. Ben ilk de mi yo rum ama ilk -
ler den di. Ba na ge çen gün �öy le bir so ru sor du lar
“Ne den mü zik ya za r� ol du nuz?”, ce va b�m �u ol -
du: “Kay nak bu la ma d� ��m için.” Ger çek ten kay -
nak bu la ma d�m ve bil dik le ri mi an lat mak is te -
dim. Rad yo cu luk be nim dün ya m� de �i� tir di. 

� Mü zik ya zar l� �� n�n ya n�n -
da rad yo cu lu �a da de vam et -
ti niz mi?

TRT’de hem TV hem rad -
yo prog ra m� yap t�m. �im di dü -

zen li ola rak rad yo Baby lon ve
RS FM’de her haf ta prog ram ya -

p� yo rum. 
� Bir çok me kân da plak çal -

ma ya da de vam edi yor su nuz…
Ka d� köy’de ça l� yor mu su nuz?

Ka d� köy’le mü zik ko nu -
sun da an la �a m� yo ruz (gü -

lü yor). Ge çen y� la
ka dar Gi tar ca -

fe’de ça l� -
yor dum as -

l�n da. Ama
bu ra da yap t� ��m

i� bam ba� kay d�.
Nor mal de e� len di ri -

rim. Es ki plak lar ve
�ar k� lar a��r l�k l� bir e� -

len ce ha li ama gü nü mü ze
de ge li yo rum, Du man gi bi

grup la r� da ça l� yo rum me se la.
Be nim der dim in san lar e� le nir -
ken gü zel �ar k� lar la e� len sin. Gi -
tar ca fe’de te ma tik prog ram lar ya p� -
yor dum; Ye �il çam �ar k� la r�, dö nem
�ar k� la r�, po li tik �ar k� lar, se çim �ar k� -
la r�… gi bi. Bun la r� ça lar ken an la t� yor -
dum da. Se mi ner gi bi… Bu nu üni ver si -
te ler de de ya p� yo rum. Me se la “Mü zik li
Cum hu ri yet Ta ri hi” di ye haf ta l�k se -
mi ner ler ve ri yo rum. An ka ra’da
her haf ta Ne fes’te çal ma ya de -
vam edi yo rum. �s tan bul’da
Baby lon, Ghet to, Be �ik ta�
Mis ket gi bi bir çok me -
kân da ça l� yo rum. 

� Es ki �ar k� la ra öz -
le mi na s�l de �er len di -
ri yor su nuz? Geç mi �e
bir dö nü� var mü zik -
te. Ye ni �ar k� lar üret -
mek ye ri ne, es ki le re
sa r� l� yor �ar k� c� lar
ve her �e kil de bu
din le yen den il gi gö -
rü yor…

En son Eb ru Gün -
de� yap t�. Es ki den al -
bü me bir iki ta ne es ki
�ar k� ko yar lar d� �im di
tüm den nos tal ji al büm le ri
ya p� yor lar. Rek lam mü zik -
le ri de öy le. Ne re dey se tü mü
es ki �ar k� lar dan olu �u yor. Çok
abar t�l m�� du rum da. Ye ni �ar k� lar
ya p� la m� yor, ye ni bes te ci yok. Bü tün
�ar k� lar ay n�. 60’la ra, 70’le re hat ta en k� -
s�r ol du �u 80’le re bak t� �� m�z za man üre ti min

çok da ha faz la ol du �u nu gö rü rüz. Dar be son ra s�
en kö tü za man la r�n ya �an d� �� dö nem de bi le
Edip Ak bay ram bir Nâ z�m Hik met �ii rin den
yap t� �� bes tey le ç� k�� ya pa bi li yor du me se la.
Zül fü Li va ne li, “Gü ne� Top la Be nim �çin”le ç� -
ka bi li yor du te le viz yo na. Yi ne de Türk Pop’unun
en k� s�r dö ne mi dir ama ora da bi le çok ses li lik
var. Bir ta raf ta TRT �ar k� c� la r� var, di �er ta raf ta
Er gü der Yol da� ile Nur Yol da� “Sul ta nî ye gâh”

al bü mü nü yap m��. Bir ta raf tan Fik ret K� -
z� lok “Za man Za man”� ç� kar m��, di �er

ta raf tan Se zen Ak su, Atil la Öz de mi ro� -
lu, Nük het Du ru ara bes ke kar �� bir

ara y� �a gir mi� ler. 60’lar ve 70’le ri
say m� yo rum bi le! Her kes o ka dar

fark l� i� ler yap m�� ki… �im di ye
bak t� �� n�z da iki üç bes te ci var.

130 bpm’e uy gun �ar k� lar ya p� -
yor lar ya ni kalp at� �� m� za gö -

re. Bir for mü le gö re ha re ket
edi yor lar, duy gu ya gö re de -

�il. Söz ler de tek rar dan
olu �u yor. 

� Ye ni pro je ler var
m�?

Ol maz m�? (gü lü -
yor). Mü zik li Cum -
hu ri yet Ta ri hi ça l�� -

ma s� n� ki ta ba dö nü� tür me
pro je miz var. Üni ver si te ler de

yap t� �� m�z se mi ner le ri s�k la� t�r mak
is ti yo rum. Plak çal ma ya de vam ede ce �im.

Ka d� köy’le il gi li özel bir �ey dü �ün me dim ama
her �e ye va r�m! Çün kü Tür ki ye’de pop ve

rock mü zik Ka d� köy’den do� du di ye -
bi li riz. Hat ta Mo da’dan ç� k� yor. O

dö nem bü tün i� ya pan sa nat ç� -
lar Mo da l�. �lk caz or kes tra s�

Ka d� köy Hal ke vi Caz Or -
kes tra s�. Bu or kes tra n�n
klar net çi si Hul ki Sa ner,
70’le rin en ün lü film
yö net men le rin den. Da -
vul cu su Er dem Bu ri,
Ana do lu Pop’un ya ra -
t� c� s�, ilk mü zik ya -
zar la r�n dan. Tü lay
Ger man’� ya ra t� yor.
Ay n� grup ta ça lan lar -
dan bi ri �l han Mi ma -
ro� lu, onu an lat ma ya
ge rek yok za ten. Caz
böy le ce Ka d� köy’den

do �u yor ge li �i yor.
Bunun yan�nda Fik ret

K� z� lok Ka d� köy lü, Ba r��
Man ço, Maz har ve Fu at,

Edip Ak bay rak, Kur ta lan
Ex pre si… da ha bir sü rü grup

Ka d� köy lü. Ka d� köy, 1960’lar da
Türk Pop’unun emek le me ala n�. Ka -

d� köy ve mü zik üze ri ne bir çok ça l�� ma ya -
p� la bi lir. 

YA �AM
5 - 11 EK�M 2012 11

MÜZ�K YAZARI MURAT MER�Ç:

‘TÜRK POPU
KADIKÖY’DEN
DO�DU’

‘TÜRK POPU
KADIKÖY’DEN
DO�DU’

‘TÜRK POPU
KADIKÖY’DEN
DO�DU’

‘TÜRK POPU
KADIKÖY’DEN
DO�DU’

‘TÜRK POPU
KADIKÖY’DEN
DO�DU’

Müzik yazarı, radyocu, DJ Murat Meriç, bir Ankara sevdalısı olmasına
ra�men Moda’ya yerle�mekten duydu�u memnuniyeti her fırsatta dile

getiriyor. ‘Moda’da ya�amasaydım Ankara’yı çok özlerdim’ diyen Meriç,
Türk Pop Müzi�i tarihinde Kadıköy’ün önemine de dikkat çekiyor,

‘Kadıköy, 1960’larda Türk Pop’unun emekleme alanıydı’ diyor. 

‘TÜRK POPU
KADIKÖY’DEN
DO�DU’

Murat Meriç, 25 Ekim
Per�embe ak�amı

Kadıköy Livane Pub’da
Murat Be�er’le birlikte

Türkçe ve yabancı popun
en güzel örneklerinden

olu�an bir program
yapacak. 
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TBMM’nin ye ni dö nem de ya sa -
la� t�r ma s� bek le nen 5199 sa y� l�
Hay van la r� Ko ru ma Ka nu nu Ta -

sa r� s�, hay van se ver le rin tep ki si ni çek ti.
Gün ler ön ce sin den özel lik le sos yal
med ya da ör güt le nen on bi ne ya k�n ki �i
30 Ey lül’de �s tik lal Cad de si’nde bu lu �a rak
ta sa r� n�n ge ri çe kil me si ni ta lep et ti. 

Ga la ta sa ray Li se si önü ve Tü nel’de top la nan
on bin ler ce ki �i, “Ya �a ma hak k� en gel le ne mez”,
“Ölüm ya sa s� is te mi yo ruz” slo gan la r� ile Tak sim
Mey da n�’na yü rü dü. Yü rü yü� s� ra s�n da, “Kan l�
ya sa ya ha y�r”, “Ya �a mak için ya �at mak ge rek”,
“Ölüm ya sa s� na ha y�r”, “Do �a ma in sa n� ma hay -
va n� ma do kun ma”, “Hay van na ziz mi is te mi yo -
ruz”, “Kat li ama dur de yin” ya z� l� dö viz ler ta ��n d�. 

Ba z� hay van se ver le rin ke di ve kö pek le riy le
ka t�l d� �� ey lem de, ba z� la r�y sa ke di ve kö pek ma -
ket le ri ta �� d�. �s tik lal Cad de si’ni bir ba ��n dan di �er
ba �� na ka dar h�n ca h�nç dol du ran hay van se ver ler,
kat le di len hay van la r�n fo to� raf la r� n� da ta �� d�.

Tak sim Mey da n�’na ula �an on bin ler, slo gan,

�s l�k, dü dük ve al k�� lar la hü kü me ti pro -
tes to et ti. Hay van se ver ler, hay van la r�
ko ru ma sö zü ver di.

Da ha ön ce il le gal yol lar la hay van -
lar top la t�p öl dü rü lü yor ve ya ilaç fir ma -

la r� için de nek ola rak kul la n� l� yor du. Or -
man Ba kan l� �� ta ra f�n dan Mec lis’e su nu -

lan 5199 sa y� l� Hay van la r� Ko ru ma Ta sa r� s�,
ka bul edil di �i du rum da, ar t�k bu du rum ya sa la �a -
cak. Ev ve so kak lar dan top la nan hay van lar ilaç fir -
ma la r�n da ve bi lim sel ara� t�r ma lar da ko bay ola rak
kul la n� la bi le cek.

� TA SA RI YE N� DEN GÖ RÜ �Ü LE CEK
Hay van la r� Ko ru ma Ka nu nu’nda kök lü de �i -

�ik lik ler ge ti ren ya sa de �i �ik li �in de haf ta so nu
Tür ki ye ça p�n da ya p� lan ey lem ler so nuç ver di. Ta -
sa r� n�n Mec lis Ko mis yo nu’nda, tep ki ler do� rul tu -
sun da ye ni den ele al� na ca �� be lir til di. “Tek lif üze -
rin de ba z� de �i �ik lik ler ya p�l d�k tan son ra” tek rar
ko mis yo nun gün de mi ne ge ti ri le cek. An cak de �i -
�ik lik le rin hay van se ver le rin ta lep le ri ni kar �� la y�p
kar �� la ma ya ca �� he nüz be lir siz.

Ka d� köy Be le di ye si En gel li Da n�� ma ve Da -
ya n�� ma Mer ke zi ta ra f�n dan ve ri le cek psi -
ko lo jik des tek e�i tim le ri, ai le le rin en gel li

ço cuk la r�y la da ha ra hat ile ti �im ku ra bil me le ri ni ve
hak la r� ko nu sun da bi linç len me le ri ni amaç l� yor. 

Haf ta da bir kez iki �er sa at lik otu rum lar �ek lin -
de, top lam se kiz otu rum ola rak ger çek le� ti ri le cek
e�i tim le re, zi hin sel en gel li le rin yal n�z ca an ne ve ya
ba ba s� ka t� la bi le cek. 

Yön len di ri ci e�i tim prog ra m�y la ai le üye le ri -
nin ye ter li de re ce de en gel li ço cu �uy la il gi len me le -
ri nin sa� lan ma s� n�n ya n� s� ra her ya ��n ge li �im
özel li �i ne gö re, ço cuk la r� ta n� ma la r� na ve e�i tim -
le ri ne kat k� sa� la ma la r� na yar d�m c� ol mak he def -
le ni yor.

�ki ay bo yun ca de vam ede cek e�i tim le rin ko -
nu ba� l�k la r� �öy le:
� Ta n�� ma ve Ha z�r l�k
� En gel li Bi re yin Ai le ye Gi ri �i
� Et ki li �le ti �im
� Oto ma tik dü �ün ce le rin Be lir len me si ve Stres le
Ba� Et me

� So run Çöz me Be ce ri le ri
� Ge le cek Ta sa r� la r�
� Sos yal Des tek
� Ka pa n�� ve De �er len dir -
me.

En gel li le re ve ai le le ri ne
her alan da des tek ve ril me si için ça l�� ma lar ve pro -
je ler yü rü ten Ka d� köy Be le di ye si, 1 Ka s�m
2012’de ba� la ma s� plan la nan üc ret siz psi ko lo jik
des tek e�i tim le ri ile ai le le rin zi hin sel en gel li ço -
cuk la r�y la da ha sa� l�k l� ile ti �im kur ma la r� n� sa� la -
ma y� amaç l� yor. 
� Ba� vu ru ta ri hi: 1 Ekim-31 Ekim 2012
� E�i tim ba� lan g�ç ta ri hi: 1 Ka s�m-31 Ara l�k
2012
� De tay l� bil gi ve ba� vu ru: Ka d� köy Be le di ye si
En gel li Da n�� ma ve Da ya n�� ma Mer ke zi 
E�i tim mah. Fah ret tin Ke rim Gö kay cad. 
Poy raz sok.  Sa d� ko� lu Pla za 5/5 Ha san pa �a /
Ka d� köy
Tel: (0216) 330 71 74/ (0216) 337 21 21
E-ma il: eddm@ka di koy.bel.tr 
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HAYVANSEVERLER�N büyük tepkilerine neden olan 5199 say�l�
Hayvanlar� Koruma Kanunu Tasar�s� Meclis’te yasala�aca�� günü
beklerken, hayvan dostlar� 7 Ekim Pazar günü Kalam�� Park� Amfi

Tiyatro’da Hayvanlar� Koruma Günü’nü kutlayacak. 
“Kostümünü Yarat Hayvanlara Can Kat” projesi kapsam�nda

düzenlenen kutlamaya tüm hayvanseverler davetli. 
12:00-16:00 saatleri aras�nda gerçekle�tirilecek programda; Yüz

Boyama Etkinli�i, Liseler Aras� Hayvan Kostümü Yar��mas� ve Ödül
Töreni, Müzik Dinletileri ile Kermes düzenlenecek. 

Hayvanseverler, Kalamış
Parkı’nda buluşuyor

12
Binlerce İNSAN, dostları için yürüdü

Zihinsel engellilerin ailelerine psikolojik destek eğitimi

Orman Bakanlı�ı’nın hazırladı�ı 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı’nın
sokak hayvanlarının yok edilmesini kolayla�tıraca�ını dü�ünen binlerce
hayvansever, dostları için soka�a çıktı, tasarının geri çekilmesini istedi. 

Kadıköy Belediyesi Engelli Danı�ma ve Dayanı�ma
Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında,

zihinsel engellilerin ailelerine psikolojik destek
e�itimleri verilecek.

MER HA BA, bu haf ta siz ler le 4 Ekim’i pay la� -
mak is ti yo rum. Çün kü 4 Ekim le rin biz ler için ay r�
bir öne mi var. Bu gün, tüm dün ya da Hay van la r�
Ko ru ma Gü nü, da ha do� ru su Hay van Hak la r�
Gü nü ola rak kut lan mak ta d�r. 

Hay van dost la r� ta rih te ilk kez 1822 y� l�n da �n -
gil te re'de bi ra ra ya ge le rek hay van la r� ko ru ma
der ne �i kur du lar. Daha son ra bir çok Av ru pa ül -
ke sin de ben zer der nek ler ku ru lu yor. Yur du muz -
da ise ilk hay van la r� ko ru ma der ne �i 1912 y� l�n da
“�s tan bul Hi ma ye-i Hay va nat Ce mi ye ti” ad� al t�n -
da ku rul mu� tur. 

1931 y� l� na ge lin di �in de, dün ya ge ne lin de
bir çok hay van ko ru ma der ne �in den olu �an Dün -
ya Hay van la r� Ko ru ma Fe de ras yo nu, Hol lan -
da'n�n La hey ken tin de top lan m�� ve 4 Eki m’ii
Dün ya  Hay van la r� Ko ru ma Gü nü ola rak ilan et -
mi� tir. Son ra ki sü reç te 21-
23 Ey lül 1977’de Ulus la ra -
ra s� Hay van Hak la r� Bir li �i
ta ra f�n dan Lon dra’da dü -
zen le nen top lan t� da “Hay -
van Hak la r� Ev ren sel Bil dir -
ge si” ka bul edil mi� tir. Da ha
son ra 15 Ekim 1978 ta ri -
hin de Pa ris'te Bir le� mi�
Mil let ler E�i tim, Bi lim ve
Kül tür Ör gü tü (UNES CO)
ta ra f�n dan bu bil dir ge, tö -
ren le tüm dün ya ya du yu ru -
lup ilan edil mi� tir. Bil dir ge de, “Ya �a m�n tek ol du -
�u na, ya �a yan bü tün can l� la r�n or tak bir kö ke ni
ol du �u na ve tür le rin ev ri mi yö nün de fark l� la� t� �� -
na, ya �a yan bü tün can l� la r�n do �al hak la ra sa hip
ol du �u na ve si nir sis te mi olan her hay va n�n ken -
di ne öz gü hak la r� bu lun du �u na, bu do �al hak la -
r�n kü çüm sen me si ve hat ta ko lay ca göz ar d�
edil me si nin do �a üze rin de cid di za rar lar do �u ra -
ca �� na ve in sa no� lu nun hay van la ra kar �� suç i� -
le me si ne se be bi yet ve re ce �i ne” vur gu ya p�l m��
ve a�a �� da ki mad de ler ka bul edil mi� tir.

1-Bü tün hay van lar bi yo lo jik den ge kav ra m�
içe ri sin de va rol mak ba k� m�n dan e�it hak la ra sa -
hip tir.

2-Bü tün hay van lar say g� gös te ril me hak k� na
sa hip tir.

3-Hay van la ra kö tü mu ame le edi le mez ve ya
za li ma ne dav ra n�� lar da bu lu nu la maz.

4-E�er bir hay va n�n öl dü rül me si ge re ki yor sa,
bu bir an da, ac� s�z ve kor ku ya rat mak s� z�n ya p�l -
ma l� d�r.

5-Ölü bir hay va na say g�y la dav ra n�l ma l� d�r.
6-Vah �i hay van lar ya �a ma hak k� na ve ken di

do �al çev re le rin de öz gür ce üre me hak k� na sa -
hip tir ler.

7-Vah �i hay van la r�n öz gür lü �ün den uzun sü -
re li al�ko nul ma s�, av lan ma ve ba l�k tut ma geç mi�
za ma na ait olup han gi se bep le olur sa ol sun vah -
�i hay van la r�n bu �e kil de kul la n� m� ha ya ti ol ma -
y�p, ak si dav ra n�� lar bu te mel hak ka kar �� d�r.

8-Bir in sa n�n des te �i ne ih ti yaç du yan her
hay van uy gun bes len me ve ba k� m� gör me hak k� -
na sa hip tir. 

9-Hiç bir ko �ul at�n da terk edi le mez ve ya adil
ol ma yan bir �e kil de öl dü rü le mez ler. 

10-Her tür soy üret me ve hay van kul la n� m�n -
da so yun fiz yo lo ji si ne ve ken di tü rü ne özel dav -
ra n�� la r� na say g� gös te ril me si zo run lu dur. 

11-Hay van la r� içe ren ser gi ler, gös te ri ler ve
film ler hay van la r�n onu ru na say g� gös ter mek zo -
run da olup hiç bir �e kil de �id det içe re mez ler.

12-Hay van lar üze ri ne ya p� lan fi zik sel ya da
psi ko lo jik ac� çek me ye se bep olan de ney ler hay -
van la r�n hak la r� n�n ih la li dir. 

13-So yu tü ke nen hay van la r�n ya da yok edi -
len bir hay va n�n ye ri ne ye ni si nin ika me edil me si
yön tem le ri ge li� ti ril me li ve sis tem li ola rak de vam
et ti ril me li dir.

14-Ge re �i ol ma ya cak �e kil de bir hay va n�n öl -
dü rül me si ni içe ren her ka nun ya da bu na yol
açan her ka rar ya �a ma kar �� i� len mi� suç kap sa -
m�n da d�r.

15-Vah �i bir hay van so yu nun ha yat ta kal ma
onu ru nu hi çe sa yan her ya sa ve böy le si bir ha re -
ke te se bep olan her ka rar soy k� r� ma e� de �er
olup so ya kar �� i� len mi� suç tur. 

16-Vah �i hay van la r�n kat le dil me si ve üre me
yu mur ta la r� n�n kir le til me si, yok edil me si soy k� r�m
cü rü mü dür.

17-Hay van la r�n ken di le ri ne öz gü ya sal sta tü -
le ri ve hak la r� hu kuk ta ra f�n dan ta n�n mak zo run -
da d�r.

18-Hay van la r�n gü ven li �i nin ko ru ma al t� na
al�n ma s� hu su su Dev let ör güt le ri dü ze yin de tem -
sil edil me li dir.

19-E�i tim den ve okul la� ma dan so rum lu mer -
ci ler, va tan da� la r� na ço cuk luk tan iti ba ren hay -
van la r� an la ma y� ve say g� gös ter me yi ö� ren me -
le ri için ola nak sa� la mak zo run da d�r.

Dün ya da in san la r�n bir çok so ru nu var ken bü -
tün bun la r� ele al mak m� la z�m? Evet. Ben ce da -
ha faz la ele al mak la z�m. Na s�l ki  tüm dün ya da
sa va �a, soy k� r� ma, i� ken ce ye, dü �ün ce suç la r� -
na, nük le er si lah la ra, çev re kat li am� na vs. kar ��
ç� k� yor sak in sa n�n ba� ka can l� tür le ri üze ri ne ta -
hak küm kur ma s� na da ay n� oran da kar �� ç�k ma l� -
y�z. �n san tü rü nün ne, gü zel gö rün mek için  hay -
van la r�n kürk le ri ni yüz me ye ne de zevk için on la -
r� dö �ü� tür me ye hak k� var. Hay van la r�n as l�n da
in san lar ta ra f�n dan ac�n ma ya, mer ha me te ve ya
ço �u kez ko run ma s� na da ih ti ya c� yok. On la r�n
hak la r� n�n ta n�n ma s� na ve say g� gös te ril me si ne
ih ti ya c� var. Za ten bu du rum y�l lar ön ce ilan edi -
len Hay van Hak la r� Ev ren sel Bil dir ge si ile tes cil -
len mi� tir. Hay van la r� sev mek zo run da de �il si niz
ama mut la ka hak la r� na say g� duy mak zo run da s� -
n�z.
Dün ya Hay van Hak la rı Gü nü nüz kut lu ol sun.

Ho� ça ka lın...
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4  EKİM DÜNYA
HAYVAN HAKLARI

GÜNÜ
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Ali �hsan METE
Veteriner Hekim

ihsan.mete@kadikoy.bel.tr
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● Mustafa
SÜRMEL�

Bir ara ba s� var ki t�p -
k� ken di si gi bi za rif.
Bur cu Bur kut Eren -

kul gü zel li �i ve ba �a r� s�y la
ol du �u ka dar yay gi bi kir pik -
le re sa hip oto mo bi liy le de ral li
pist le ri nin renk li bir is mi. �s tan -
bul Ay d�n Üni ver si te si Rad yo
Te le viz yon ve Si ne ma Bö lü -
mü’nde son s� n�f ö� ren ci si Bur cu,
he nüz 23 ya ��n da. Pist le rin to zu nu
ilk kez 7 ya ��n day ken yu tun ca oto -
mo bil sev gi si a� ka dö nü� mü�. Bur -
cu’nun kar ting le ba� la yan ka ri ye ri
2008’den bu ya na ral liy le de vam edi -
yor. 

Bur cu Eren kul 2010 se zo nu nu,
Tür ki ye Ral li �am pi yo na s� Genç Pi -
lot lar Üçün cü sü ola rak ta mam la d�.
2010 �s tan bul Ral li �am pi yo na s�’nda Ba yan lar
�am pi yo nu olan genç pi lot 16 y�l d�r pist ler de ze ra -
fet rüz gâr la r� es ti ri yor.

“Dün ya Ral li �am pi yo na s� ve Da kar Ral li sin de
ya r�� mak en bü yük ha ya lim”  di yen Bur cu Eren kul,
kir pik li oto mo bi liy le Ga ze te Ka d� köy Spor So rum -
lu su Mus ta fa Sür me li’nin so ru la r� n� ya n�t la d�.

� ‘TRA F�K TE KU ZU G� B� Y�M’
Bur cu Bur kut Eren kul, her ya r�� ç� ya ya k�� t� r�l -

d� �� gi bi tra fik te to zu du ma na ka tan bi ri si ol ma d� �� -
n� be lir te rek ba� l� yor sö ze. Pist ler de çok h�z l� ama
tra fik te çok sa kin ol du �u nu söy lü yor. “Ener ji mi
pist ler de o ka dar tü ke ti yo rum ki ina n�n tra fik te 90’a
ba� la y�p en sa� dan hat ta tem po su en dü �ük �e kil de
gi di yo rum. Sü rek li se lek tör, kor na n�n ya n�n da bir
de t�r ve kam yon la r�n s� k�� t�r ma s� na çok si nir le ni -
yo rum. O da ay r� bir me se le. Bu çok risk li bir dav -

ra n��” di ye uya r� yor.
� ‘GÜ VEN L� TRA F�K

�Ç�N �Y� B�R E�� T�M �ART’
�s tan bul tra fi �in de se ri ol mak, gi di �a t� ön ce den

tah min ede bil mek, kon san tras yo nu sü rü �e ve re rek
araç kul lan mak ge rek ti �i ni be lir ti yor. “Ola bil di �in -
ce sa kin ol ma ya ça l� �� yo rum” di yen Bur cu Eren kul,
�s tan bul tra fi �in de olan bi ri nin ile ri sü rü� tek nik le ri
al ma s� ge rek ti �i ni de be lirt me den geç mi yor. Tra fik -
te e�i ti min çok önem li bir un sur ol du �u nu söy le yen
Bur cu, pek çok dün ya ca ün lü ya r�� ç� n�n ol du �u gi -
bi ken di si nin de kar ting le ba� la d� �� ka ri ye ri bo yun -
ca iyi bir sü rü cü ve ya r�� ç� ol mak için bir çok e�i -
tim den geç ti �i ni be lir ti yor. 15 ya ��n da fe de ras yon -
dan özel izin le ya r� �an Bur cu,  Et hem Ge nim’den
ile ri sü rü� tek nik le ri e�i ti mi al m��. Tüm sü rü cü ler
için tav si ye edi yor ve ya �am için ge rek li ol du �u nu
vur gu lu yor.

� ‘HE DE F�M AV RU PA…’
Genç li �i nin en h�z l� dö ne min de Bur cu. Üni ver -

si te ö� re ni mi nin ya n� s� ra bir de ral li spo ruy la il gi -
le ni yor. “23 ya ��n da y�m ve ar t�k Av ru pa’da ya r�� -

mak ve ül kem ad� na bir �ey ler yap mak is ti yo rum.
21-22 Ekim’de Ye �il Bur sa Ral li si’ne bi rin ci ola rak
gi de ce �im. �n �al lah �am pi yon ola ca ��m” di yen
genç ral li ci, ge le cek se zon ye ni spon sor lar la da ha
Av ru pa odak l� ça l� �a ca �� n�,  Dün ya Ral li �am pi yo -
na s�n da start alan ilk ba yan pi lot ol mak is te di �i ni,
Da kar Ral li si’nde  ya r�� ma ha ya li ni Ga ze te Ka d� -
köy le pay la �� yor ilk kez. “Ken di me çok gü ve ni yo -
rum ve bu ya r�� lar da start ala bi le cek ka pa si te de yim.
Sa de ce kon dis yon ça l�� mam ge rek li, bir de spon -
sor…” di ye ek li yor.”

� KA DIN VE RAL L�
“Ral li sa b�r is te yen ma li yet li bir spor. Spon sor

des te �i ol ma dan çok zor. Kar ting yap t� ��m dö nem -
de ba ba m�n des te �iy le ya r�� t�m. 2008’den bu ya na
ral li ya p� yo rum ve spon sor des te �i sa ye sin de ya r�� -
t�m. Bo nus Par kur Rai cing ve özel lik le Ke rem Üs -
tün ka ya, So nax’tan Mah mut Yo lo� lu  çok des tek li -
yor. Oku lum da ba na des tek olu yor ve burs ve ri yor.
E�i ti mi mi sür dü re bi li yo rum. Bu ra dan Dr. Mus ta fa
Ay d�n’a te �ek kür edi yo rum. Viz yo nu çok ge ni� bir
in san” di yen Bur cu,  Tür ki ye ral li dün ya s�n da iz b� -
ra kan Bur cu Çe tin ka ya, Çi çek Gü ney, Zey nep Mer -
kiz, Ay ça ve Mer ve Has bay’� ha t�r lat ma dan geç mi -
yor ve “Biz ler de ar ka la r�n dan ge len ye ni je ne ras -
yo nuz. As l�n da ba yan pi lot lar var d� ama hiç bir dö -
nem ay na an da 6 ka d�n ya r�� ç� ol ma d�. Ka d�n lar
ola rak az�n l�k ta y�z. Er kek ya r�� ç� ya� or ta la ma s� ba -
ya �� dü� tü. Pist te ya r�� t� ��m dö nem de en genç pi lot
un va n� na sa hip tim. �im di bu nu dev ret tim. �u an en
genç �am pi yon ola rak de vam edi yo rum. �n �al lah bu
un va n� ko ru ya ca ��m” di yor. 

Fe de ras yonun ka d�n la r�n ral li ye il gi si ni çek mek
için ay r� ca bir ka d�n lar �am pi yo na s� dü zen le di �i ni
be lir ten Bur cu, “Bu i� kor ku la rak ya p�l maz. Ken di
ara m�z da bir ta bir var d�r: ‘Bu i� de li i�i’ di ye…
Sah ne to zu nu yu tan sa nat ç� ta bi ri var d�r ya, biz de
de öy le. O las tik ko ku su nu al d� �� n�z za man, ad re na -
li ni ya �a d� �� n�z za man b� rak mak çok zor. Spon sor
bu la ma d� ��m dö nem de b� rak mak zo run da kal d�m
ve ya r�� bi le iz le mek is te me dim. Çok zor bir dö -
nem di” �ek lin de ko nu �u yor. 

� ‘HA YA TI MIN YÜZ DE 80’� RAL L�’
“Ha ya t� m�n yüz de 80’ini bu spo ra ay�r d�m.

Gez me dim, bel ki si ne ma ya git me dim, ba z� �ey ler -
den fe da kâr l�k yap t�m. So nun da spon sor bul dum

ve bu nok ta ya gel dim. Ama çok pa ra har ca -
d�m ve as l�n da hâ lâ har c� yo rum” di yen genç
ral li ci, oku lu nu bi ti rin ce te le viz yon da spor
içe rik li prog ram lar yap mak is te di �i ni be lir -
ti yor. Çok kü çük ya� lar da kar ting yap t� ��
dö nem de bir ga ze te ha be rin de “Rüz gâ r�n
k� z�” ola rak isim len di ril mi�. Bu onu çok
he ye can lan d�r m��.

� ‘KIZ LAR ALI� VE R�� TE
BEN YE DEK PAR ÇA CI DA…’

Bur cu’nun il ginç bir ya �a m� var ral li sa ye sin de.
Ar ka da� la r� al�� ve ri� ten, k� ya fet ten, mak yaj dan, in -
di rim ler den bah se der ken onun dü �ün ce sin de hep
ya r�� lar, oto mo bi li nin ek sik le ri var m��. “Ya ��t la r�m
k� ya fet, mak yaj al�� ve ri �in de ben ye dek par ça c� da -
y�m. Ben zin pa ra s� n�, las tik pa ra s� n� dü �ü nü yo rum.
Ar ka da ��m bir mar ka da in di rim ol mu�, gi dip al�� ve -
ri� ya pa l�m der ken, ben de gi dip jant, las tik alay�m,
an tren ma n� m� ya p� y�m di ye dü �ü nü yo rum” di ye
konu�uyor.

� HEM KEN D� S�NE
HEM OTO MO B� L� NE �L G� YO �UN

En az Bur cu ka dar oto mo bi li de son dö nem de
bü yük il gi gö rü yor. ral li ye ilk ba� la d� �� dö nem de
pem be jant l�, pem be di kiz ay na l� oto mo bi liy le ilk
olan Bur cu, �im di de oto mo bi li nin far la r�n da ki kir -
pik le riy le Tür ki ye’de ilk ol mu�. Oto mo bi lin de yurt
d� ��n dan ge tirt ti �i kir pik le ri kul la n�n ca çok bü yük
il gi gör mü�. �n san lar bol bol fo to� raf çek ti ri yor -
mu�. “Er kek le rin için de bir ka d�n ya r�� ç� dik kat çe -
ki yor du za ten. �im di de kir pik li oto mo bi liy le dik -
kat çe ki yor.” di yen gü zel ral li ci ye, “Ri mel le ri yok
mu bu oto mo bi lin?” de yip ri mel çi zen ler olu yor -
mu�. 
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�stanbul-Çekmeköy'de özel olarak
hazırlanan parkurda Çöl Kaplanı Kemal

Merkit anısına Türkiye Enduro
�ampiyonası'nın 6. Aya�ı 6-7 Ekim 2012

tarihleri arasında düzenlenecek. Geçti�imiz
günlerde kaybetti�imiz büyük usta Kemal

Merkit anısına 6-7 Ekim 2012 tarihleri

arasında gerçekle�ecek olan �ampiyona
yarı�ına 100’e yakın sporcunun katılması

bekleniyor. Çekmeköy’de özel olarak yapılan
parkur 25 km.’den olu�acak ve 6. Ayak yarı�ı

4 tur üzerinden ko�ulacak. Ekstrem testin
uzunlu�u 800 mt. olurken, Enduro test ise

8 km.’den olu�acak.
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Ekim’de pilates’le
forma girin!

Ücretsiz yap�lan Pilates derslerimizden
maksimum verimi elde etmeniz için küçük
ipuçlar� vermeye devam ediyoruz. Mevsim

geçi�lerinde insanlar kendinde, evinde,
sosyal ya�am�nda ve ili�kilerinde de�i�iklik

yapmaya daha meyilli olur. Yap�lan
ara�t�rmalar, eylül ve ekim aylar�nda diyete
ba�layanlar�n say�s�n�n normalden dört kat,
spor yapmaya ba�layanlar�n ise iki kat daha
fazla oldu�unu gösteriyor. Biz de bu Ekim’i

“yeniden forma girme zaman�” olarak
belirleyelim ve kendimize zaman ay�ral�m…
Yediklerimize-içtiklerimize dikkat ederken

haftada en az üç defa düzenli spor yapmaya
özen gösterelim. Pilates bütün sporlar�n

beraberinde yap�labilecek bir egzersiz türü
oldu�u için ya�am�m�z�n bir yerlerinde
hayat�m�za dahil edilmesi gereken bir
egzersiz çe�ididir. Pilates ile günlük

hayat�n�zda ya�ayaca��n�z kas gerginli�iniz ve
stresiniz azalacak, gev�emenize yard�mc�

olacak vücudunuza ve ruhunuza iyi
gelecektir. Günlük hayatta hareket kabiliyetini

artt�raca�� gibi koordinasyon becerinizi de
geli�tirecektir. Kendinizi aniden iyi

hissedeceksiniz ve bu his uzun zaman devam
edecektir. Pilates’in ko�u, bisiklet, tenis,
kayak, yüzme gibi performans sporlar�n�n

ba�ar�s�nda ileriye dönük katk�lar�
tart���lamaz. Pilates yapmak ya�la birlikte
gelen hareket k�s�tlamalar� ve sertliklerin

olu�mas�n� geciktirir ve engeller. �nsanlar�n
kafas�nda spor yaparken zorlanmaya ba�l�

ac�n�n olumlu oldu�u yarg�s� vard�r. Bu yanl��
bir yarg�d�r. Pilates yaparken ac�

çekmemelisiniz. Hareketin zorlanma
noktas�nda ac� çekilmemeli ve limitlerde
durulmal�d�r. Bilinçli olarak pilates’e yeni

ba�l�yorsan�z nefesinizi ritimli ve kontrollü
yava� diyebilece�imiz bir �ekilde al�p

vermelisiniz. Nefes al�p verirken zorlanma
noktalar�nda nefesi verip, gev�eme s�ras�nda
almal�s�n�z. Zorlanma noktas�nda asla nefes

tutulmamal�d�r. Pozisyon nefes alman�z�
engelliyor veya ciddi anlamda zorluyorsa
ortada bir yanl��l�k vard�r, hareketi b�rak�n.

Durum her ne olursa olsun pilates’e
ba�lamadan önce en az�ndan birkaç dakika
�s�nma hareketleri yapmak gereklidir. Hiçbir

�ey yapam�yorsan�z bile tempolu bir yürüyü�
i�inizi görecektir. Yürürken kollar�n�z� sallay�n.
Bu hareket kan dola��m�n� h�zland�r�p kaslar�
uyaracakt�r. Efor sonras� hareketlilik yava�
yava� b�rak�lmal�, nefes normale dönene

kadar hafifleyen tempoyla harekete devam
edilmelidir. Pilates sonras� esnetme ertesi
gün olu�acak kas a�r�lar�n�n olmamas� için
yararl�d�r. Sizlere bir ba�ka konu hakk�nda

bilgi vermek istiyorum. Geçen y�l oldu�u gibi
bu y�l da Merkezimizde Dans, Ya�am

Koçlu�u, Diksiyon, Foto�rafç�l�k ve �ngilizce
Dersleri için kay�tlar ba�lam��t�r. Halk E�itim
destekli kurslar�m�za kat�lman�z� bekliyoruz.

6. AYAK ÇÖL KAPLANI MERKiT’iN ANISINA YAPILACAK

O’nun arabası da kendisi de
GUZEL Mi
GUZEL…

O’nun arabası da kendisi de
GUZEL Mi
GUZEL…

O’nun arabası da kendisi de
GUZEL Mi
GUZEL…

O’nun arabası da kendisi de
GUZEL Mi
GUZEL…

O’nun arabası da kendisi de
GUZEL Mi
GUZEL…

O’nun arabası da kendisi de
GUZEL Mi
GUZEL…

PROFESYONEL KOÇLUK EĞİTİMİ
YEN� B�R MESLE�E ADIM ATIN

Tüm dünyada geçerli bir meslek olan Koçlu�un,
Çal��ma Bakanl���nca ülkemizde bir meslek

olarak kabul edilerek standartlar�n�n
belirlendi�ini biliyor musunuz? 

Ulusal ve uluslararas� standartlarda haz�rlanan
e�itimimizle bu güne kadarki birikim ve

tecrübelerinizi yeni mesle�inize ta��yoruz. 

�LK MODÜL 19-21 EK�M 2012
Toplam Üç Modül: Temel-�leri-Usta 

Detayl� Bilgi �çin: www.houseofhuman.com.
info@houseofhuman.com

Telefon: 0216 337 01 64/0536 611 09 31.
E�itim Yeri: Tarihi Beyaz Kö�k, Hac� �ükrü Sk.

No: 7, Bahariye, Kad�köy/�ST. 

Burcu Burkut
Erenkul,

pistlerin genç,
güzel, aynı

zamanda da zeki
bir ralli kızı…

‘Arkada�larım
alı�veri�te ben

yedek parçacıda,
lastikçide…’

Her şey kanserli
hastalara destek için
KANSER hastalar�na destek için patenle üç

ayl�k Türkiye turuna ç�kan, Patenci Adam
Akbar �brahimzadeh, �stanbul'a ula�t�.

Kanser hastalar�na destek için Ankara’dan
ba�layarak Kayseri, Yozgat, Rize, Hopa,

�av�at, Van, Diyarbak�r, Gaziantep, Mersin
ve Konya’n�n ard�ndan turuna devam eden

�brahimzadeh, Mu�la, �zmir, Bal�kesir,
Çanakkale ve Tekirda�’�n ard�ndan

�stanbul’a geldi. Taksim Meydan�’nda bir
gösteri yapan Akbar �brahimzadeh, bir

bas�n toplant�s� yaparak neden böyle bir
organizasyona kat�ld���n� anlatt�.

67 günde 27 ilde 5 bin 300 kilometre yol
kat eden �brahimzadeh, Guinnes rekorlar

kitab�na geçmek için, �stanbul’da 10 gün tur
atacak. 27 Eylül-7 Ekim aras�nda toplam
6 bin 500 kilometreyi tamamlayacak olan
�brahimzadeh, her gün �stanbul’un farkl�

yerlerinde 100 kilometre patenle kayacak.
�brahimzadeh ile ilgili günlük etkinlikler

http://skateman.ca/ adresinden
duyurulacak. Sponsorluk yoluyla elde edilen
gelir, masraflar kar��land�ktan sonra, Türkiye

Kanser Hastalar� Federasyonu’na
gönderilece�i belirtildi.

RUN �stanbul Ko�usu nedeniyle 7 Ekim Pazar
günü Kadıköy Ba�dat Caddesi trafi�e kapalı

olacak. 
Londra’da Türkiye’ye altın madalya sevincini

ya�atan milli atletimiz Aslı Çakır Alptekin,
herkesi, 7 Ekim’de �stanbul Ba�dat Caddesi’nde

yapılacak 5 km’lik “Run Istanbul” ko�usuna
davet etti. 32 ülkede gerçekle�tirilen “Nike Run”
ko�uları kapsamında yapılacak “Run Istanbul”da
bulunaca�ı için heyecanlı oldu�unu ifade eden

Alptekin, “Herkesi, Run Istanbul ko�usuna davet
ediyorum. Hepiniz tüm bahaneleri geride bırakın
ve ko�manın zevkini ya�ayın” dedi. Bu yıl 4.’sü

gerçekle�tirilmek üzere 1 Eylül’de Çek
Cumhuriyeti’nin Prag kentinde ba�layan Nike

Run ko�uları, 32 �ehirde, 395.500 ki�iye
ula�acak. Ko�ular, 15 Aralık’ta Brezilya’nın Rio

de Janerio ve �ili’nin Santiago �ehirlerinde
yapılacak etkinliklerle sona erecek. Bu yılki
ko�uya Kadıköy Ba�dat Caddesi evsahipli�i

yapacak. 5 kilometrelik bir parkurun belirlendi�i
ve 5 bin ki�inin katılmasının beklendi�i etkinlik 7
Ekim Pazar günü 10:30-12:00 saatleri arasında

gerçekle�ecek. Bostancı �DO �SPARK
otoparkından ba�layacak ko�u, Ko�u Ba�dat
Caddesi boyunca devam edecek. Sonrasında

sahil yoluna dönülmesi ile katılımcılar için
hazırlanan Run istanbul etkinlik alanının oldu�u

�DO Bostancı �SPARK’a dönülmesi ile son
bulacak.

7 EKiM’DE BA�DAT CADDES�’NDE  KO�U VAR
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ALMANYA, Fransa, �talya ve
Brezilya’dan gelen, her biri

ülkesinde tanınan ve
çok sevilen duvar

sanatçılarını gelin
birlikte tanıyalım.

� P�XEL
PANCHO: 1984
yılında �talya’nın
Torino kentinde
do�mu�. 2003
yılında Albertina

Güzel Sanatlar
Akademisi’ne kayıt
olan Pancho, iki yılın
ardından Valencia Güzel

Sanatlar Akademisi’ne geçi�
yapmı�. Bugün bir nevi imzası

haline gelen robot çizimi ile onu
tanımak kolay olsa da,

Pancho’nun
kompozisyonlarındaki

karma�ıklık aslında sanatının
detaylarındaki hayal gücüdür.

Pancho çalı�malarına 2010
yılından beri do�du�u �ehirde,

Torino’da devam ediyor.
Yüzünü göstermek istemeyen

sokak sanatçılarından olan
Pancho’nun eserini Nüshet

Efendi Sokak’ta görebilirsiniz. 
� AMOSE: 1979 do�umlu

Fransız Amose daha çok insan
bedeni üzerine çalı�masıyla

biliniyor. Çizimlerinde bedeni
deforme ederek, farklıla�tırarak
kullanan Amose klasik çizimin

yerine farklı �ekiller, renkler
kullanarak bir nevi insan bedenini ba�tan yaratıyor.
Çalı�masını yaparken görü�tü�ümüz Amose, Mural-

�ST Festivali’yle ilgili ise �unları söylüyor: 
“Türkiye’den böyle bir festivale katılım daveti

aldı�ımda hemen kabul ettim çünkü daha önce bu
ülkeyi ziyaret etmemi�tim ve çok merak ediyordum.
Farklı bir ülkede, di�er sokak sanatçılarıyla birlikte
i�ler yapmak beni heyecanlandırdı. Genellikle insan
vücudu ve uzun kollar benim resmimi olu�turuyor.
Brezilyalı duvar sanatçılarını örnek alıyorum, çünkü

onlar çok yaratıcılar. Resimlerime büyük bir anlam
ya da mesaj yüklemiyorum sadece estetik
olarak bakıyorum. Kadıköy gerçekten grafiti

için çok uygun bir yer. Burayı çok
sevdim.” 

� DOME: 1995 yılında ke�fetti�i sprey
boya ile çalı�malarına ba�layan Dome,
1975 Almanya do�umlu.  2002 yılında

akademiden ayrılan Dome,
çalı�malarına tek ba�ına devam

etmeye ba�ladı. 2010 yılından itibaren
çalı�malarında a�ırlıklı olarak mürekkep

kullanmaya ba�layan Dome’un
çizimlerinde çe�itli yüz ifadelerine

rastlanıyor… Misakı Milli Sokak’taki
bir binanın cephesini resimleyen

Dome bu resminde �stanbul’u
anlattı�ını söylüyor; az ya da çok bu

�ehrin kendisinde yarattı�ı
duyguları… Resmini 7 günde

tamamlamı�. �nsanların tepkisini
sordu�umuzda gülerek cevap veriyor:
“Resmi görenler genelde be�eniyorlar

ama bir �ey anlamadıklarını da
söylüyorlar.”

� CLAUD�O ETHOS: Sprey boya ile
15 ya�ında tanı�an Claudio Ethos,
1982 yılında São Paulo’da do�mu�.

Devasa muralları ve bunlardaki
karma�ık ama bir o kadar da göz alıcı

detayları ona dünya çapında bir ün
getirmi�. Özellikle Brezilya’daki

çizimleriyle, halk tarafından rahatça
tanınabilen Ethos’u, São Paulo

sokaklarında görmek bir rutine
dönü�mü�. Çalı�maları

�talya, San
Francisco, New

York ve daha
birçok farklı

�ehirde,
ülkede de
sergilenen

Ethos’un bir
eseri de artık

Yelde�irmeni
Misakı Milli

Sokak’ta!

● Sem ra ÇE LE B�

Bu gün ler de yo lu nuz Yel de �ir me ni’ne dü �er -
se ya da Ka d� köy’ün en es ki semt le rin den
bi ri ne bir yol cu luk yap mak is ter se niz kar �� -

n� za dev re sim ler le süs len mi� bi na lar ç� ka bi lir ve
siz ken di ni zi bir an da Av ru pa’n�n ta ri hi bir �eh rin -
de ki kü çük renk li ka sa ba la r�n dan bi rin de his se de -
bi lir si niz. Çün kü geç ti �i miz haf ta Al man ya, Fran -
sa, �tal ya ve Bre zil ya’dan ge len 4 so kak sa nat ç� s�,
bi na la r�n du var la r� n� dev re sim ler le süs le di. Yel de -
�ir me ni bir an da, y�l lar d�r bek le di �i de �e ri so nun -
da gör mü� ol ma n�n se vin ciy le aç�k ha va ser gi si ne
dö nü� tü. 

Ka d� köy Be le di ye si, Tür ki ye’de ilk kez ma -
hal le ara la r�n da ki bi na la r�n bü yük sa ��r du var la -
r� n�n re sim tu va li ne dö nü� tü �ü Mu ral-Art ya ni

Du var Sa na t�’na ev sa hip li �i yap t�. Bü yük, bo�
ve ço �un luk la ür kü tü cü gö zü ken sa ��r bi na cep -
he le ri nin, so kak sa nat ç� la r� n�n si hir li do ku nu� la -
r�y la renk len di �i et kin li �e Ka d� köy lü ler de il gi
gös ter di. 

24-30 Ey lül ta rih le ri ara s�n da ger çek le �en
Mu ral-�ST Fes ti va li kap sa m�n da dün ya n�n dört
bir ya n�n dan ge len dört so kak sa nat ç� s�, Yel de -
�ir me ni’nde dört bi na du va r� n� tu val ola rak kul -
lan d�, dev re sim ler yap t�, sa na t� so ka �a ta �� d�. 

Yel de �ir me ni Ma hal le Ye ni le me Pro je si
kap sa m�n da, Ka d� köy Be le di ye si’nin ev sa hip li �i
ve Çe kül Vak f�’n�n des te �iy le dü zen le nen fes ti -
val de; �tal yan Pi xel Panc ho Nüs het Efen di So -
kak ta, Fran s�z Amo se Ka ra kol ha ne Cad de si’nde,
Al man Do me ile Bre zil ya l� Cla di o Et hos da Mi -
sa k� Mil li So kak’ta sa nat la r� n� ser gi lediler.

SE LA M� ÖZ TÜRK Z� YA RET ET T�
Fes ti va lin ev sa hi bi Ka d� köy Be le di ye Ba� -

ka n� Se la mi Öz türk, 28 Ey lül Cu ma gü nü, ça l�� -
ma la r�n ya p�l d� �� so kak la ra gi de rek hem sa nat ç� -
la r� zi ya ret et ti hem de du var re sim le ri ni gör dü.
Öz türk ilk ola rak, Nüs het Efen di So kak’ta �tal -
yan so kak sa nat ç� s� Pi xel Panc ho’nun ta mam la -
nan du var res mi ni gör dü. Be �e ni le ri ni ifa de eden
Ba� kan Öz türk, bu ra da halk la gö rü� tü, on la ra
Du var Fes ti va li’yle il gi li fi kir le ri ni sor du. Ka d� -
köy lü ler ise Be le di ye’nin Yel de �ir me ni’yle il gi -
li ça l�� ma la r�n dan ve sa nat me kâ n� na dö nü� tü rül -
me sin den mem nun ol duk la r� n� söy le di ler. Öz -
türk da ha son ra, Plan ve Pro je Mü dü rü �u le Onur
ve fes ti va le emek ve ren ler le bir lik te Fran s�z so -
kak sa nat ç� s� Amo se ile gö rü� tü. Ça l�� ma s� n� he -
nüz bi tir me mi� olan Amos, Ka d� köy’ün du var
fes ti va li için çok uy gun bi na la ra sa hip ol du �u nu
be lirt ti. 

Ba� kan Se la mi Öz türk ve be ra be rin de ki ler

da ha son ra Mi sa k� Mil li So kak’ta ça l�� ma la r� n�
sür dü ren Al man sa nat ç� Do me ile Bre zil ya l� sa -
nat ç� Cla di o Et hos’u zi ya ret et ti.

�S KE LE SO KAK’TA PAR T�
Mu ral-�ST Du var Sa na t� Fes ti va li kap sa m�n -

da haf ta bo yun ca work shop lar ve film gös te rim -
le ri de dü zen len di. Fes ti val, 28 Ey lül Cu ma ak �a -
m�, �s ke le So kak’ta ya p� lan bir so kak par ti siy le
son bul du. Par ti ye ka t� lan Ka d� köy lü ler, du var la -
r� di le di �in ce bo ya d�, can l� mü zik le e� len di.  

“KADIKÖY GRAFİTİ İÇİN ÇOK UYGUN”

Yeldeğirmeni “Açık Hava Sergisi”Yeldeğirmeni “Açık Hava Sergisi”Yeldeğirmeni “Açık Hava Sergisi”Yeldeğirmeni “Açık Hava Sergisi”Yeldeğirmeni “Açık Hava Sergisi”

Kadıköy
Belediyesi’nin ev

sahipli�inde
gerçekle�en 
Mural-�ST

Festivali’yle
Yelde�irmeni

Mahallesi adeta bir
‘açıkhava sergisi’ne

döndü. Büyük
binaların sa�ır

duvarlarının dev
resimlerle süslendi�i

festival, bir sokak
partisiyle sona erdi. 

Yeldeğirmeni “Açık Hava Sergisi”
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