
Cumhuriyetimizin 89. y�ldönümü;
genci ya�l�s�, kad�n� erke�i ve

çocu�uyla yüz binlerce vatanda��n kat�ld���
törenle Kad�köy Ba�dat Caddesi’nde
kutland�. Kutlamalara, ya�anan baz�

geli�meler gölge dü�ürse de �stanbul’da
co�kunun adresi her y�l oldu�u gibi bu y�l

da Kad�köy oldu. �stanbul’un çe�itli
yerlerinden gelen yüz binlerce vatanda�

Cumhuriyeti kutlamak için Kad�köy’ü tercih
etti. CHP Genel Ba�kan� Kemal

K�l�çdaro�lu’nun da kat�larak Kad�köy
Belediye Ba�kan� Selami Öztürk ile birlikte

halk� selamlad���
kutlamalar, Zülfü

Livaneli’nin unutulmaz
konseriyle son buldu.
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Engelli Yaz Kampı’nda; “1 ARADA 1 HAFTA”
KADIKÖY Belediyesi
Engelli Danı�ma ve

Dayanı�ma Merkezi’nin
düzenledi�i Engelli Yaz
Kampı, bu yıl ‘1 Arada 1

Hafta’ adı altında 29 Eylül-5
Ekim 2012 tarihleri

arasında Antalya Side’de
gerçekle�tirildi. � 14’te

‘BA�KA bir toplumsal düzenin
mümkün’ oldu�una inanan,

kapitalizm kar�ıtları tarafından
kurulan Kadıköy Birlikte Umut
Derne�i, ‘Söz ma�durda umut

dayanı�mada’ sloganıyla
toplumun yoksul/yoksun
kesimleriyle dayanı�ıyor.
� Haberi Sayfa 10’da

KADIKÖY Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi

Sanat Galerisi, adı Cumhuriyet
anıtlarıyla özde�le�en usta
heykeltıra� Tankut Öktem’i,

aramızdan ayrılı�ının 5. yılında
‘Sıradı�ı Bir Usta’ isimli

retrospektif sergisiyle anıyor.
� Haberi Sayfa 6’da

�� Haberi 8. Sayfada

Çevre dostu projeleriyle öne ç�kan
Kad�köy Belediyesi, bir ilke daha imza

atarak ilçede çevreye duyarl� ye�il binalar�n
in�a edilmesine yönelik proje ba�latt�.

Kentsel dönü�üm sürecine giren Fikirtepe
ba�ta olmak üzere tüm Kad�köy'ü ilgilendiren
çal��malar kapsam�nda, ilçede yeni yap�lacak

tüm binalar�n ‘çevre odakl�’ olarak
tasarlanmas� öngörülüyor.

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 

Cumhuriyet anıtlarının duayenine saygı duruşu

�� Haberi 11. Sayfada

KADIKÖY’E BiR UMUT GELDi!

‘YE�iL BiNA
YE�iL MAHALLE’
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KADIKÖY’DE BiNALAR
YE�iLLENECEK!

Bir baş ka olu yor Ka dı köy’de
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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
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KA DI KÖY’DEN

● T� YAT RO
� Sı kı gö ze tim
Ye ral t� ede bi ya t� n�n kö tü ço cu �u Je an Ge net,
üç mah kû mun zin dan ha ya t�n dan, ger çek le
ka bus ek se nin de gi dip ge len bir ke sit su nu -
yor. Ge net’in “içe ri den” res met ti �i bu f�r t� na l�
dün ya ya ka p� l�r ken, su çun, a� k�n, fe la ke tin ve
y� k� m�n ayak ses le ri ni du ya cak s� n�z. 
Meh met Ka la’n�n yö net ti �i ve 3 Ka s�m Cu -
mar te si prö mi ye ri ya p� la cak olan “S� k� gö ze -
tim”, Ka s�m ay�n dan iti ba ren tüm se zon bo -
yun ca Emek Sah ne si’nde iz le ne bi lir.
0216 545 73 76
� Son dan Son ra
S� �� nak ta iki in -
san: Mark (Em re
K� nay) ile Lo ui se
(Ahu Türk pen çe).
Kor kunç nük le er
sal d� r� da, bi na lar
çök mü�, her kes
öl mü�, her ya n�
rad yo ak tif toz bu -
lu tu kap la m�� t�r.
Mark bu sal d� r� -
dan Lo ui se’i bin -
bir güç lük le s� �� -
na �a ta ��r.
Mark’tan kor kan
ama onun la bir lik te bu s� �� nak ta ha yat ta kal -
ma mü ca de le si ve ren Lo ui se zor gün ler ya -
�ar. Son dan Son ra 7, 10, 16 ve 28 Ka s�m sa -
at 20.30’da Du ru Ti yat ro’da iz le ne bi lir. 
0216 338 56 36
� Ben Ber tolt Brecht - Ka ba re
Ça �� m� z�n en bü yük ya zar la r�n dan bi ri olan
Ber tolt Brecht’in �i ir, �ar k� ve öy kü le rin den
Gen co Er kal’�n uyar la d� �� mü zik li ka ba re oyu -
nun da; Kurt We ill, Hans Eiss ler, Pa ul Des sa -
u ve Sar per Öz san’�n mü zik le ri e� li �in de dün -
ya n�n dü ze ni, ka d� n�n ko nu mu, sa va� ve ba -
r�� gi bi ko nu lar da e� len ce li bir yol cu lu �a ç� k� -
yo ruz.

Tü lay Gü nal ve Gen co Er kal’�n rol le ri pay la� -
t� �� Ka ba re, 4 Ka s�m Pa zar gü nü sa at
18.00’da Ka d� köy Be le di ye si Koz ya ta �� Kül -
tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� Dü �ün de Pa nik
Tan r� mi sa fir le ri ne her za man ka p� m�z aç�k t�r
de �il mi? Pe ki ya ge len Az ra il’se! 
Ti yat ro K�l ç�k’�n sah ne le di �i oyun da ön ce Az -
ra il le rin mec lis top lan t� s� na gi di yo ruz. Ne var ki
Az ra il ler den bi ri bu gü ne ka dar hiç can ala ma -
m�� ace mi bir Az ra il… �lk gö re vi ise Ana do lu
Pop Chill Out’un 1 Nu ma ra l� tem sil ci si ün lü
bar �ar k� c� s� Po lat Ber ke can’� hak k�n rah me ti -
ne ka vu� tur mak t�r, ne der si niz? Ba �a ra bi le cek
mi siz ce? �z le yip gö re ce �iz… “Dü �ün de Pa -
nik”, 2 Ka s�m Cu ma sa at 20.30’da Ka d� köy
Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde
iz le ne bi lir. 
� Oyu nun Adı Yok
Ha lit Ak ça te pe, Çi� dem Tunç, Ke rem Kes -
kin, Eb ru Dev rim Say man, En gin Bil giç ve
Tun cay Özi nel… Bir ka ba re… Bir gül dü rü…
Oyu nun Ad� Yok, 4, 11 ve 18 Ka s�m Pa zar
gün le ri 16.00’da Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde. 
� Bi zim Ev
Ha ber ve e� len ce içi çe ge çe bi lir mi? Te le viz -
yon dün ya s� n�n en önem li ya p�m c� la r�n dan bi -
ri olan Wes, gi de rek aza lan rey ting ler kar �� -
s�n da, Ame ri ka’n�n en be �e ni len ha ber spi ke -
ri Jen ni fer’� po pü ler bir “rea lity show”un su -
nu cu su ha li ne dö nü� tü rür. Bu ara da, Or ta
Ame ri ka’da bir evi pay la� mak ta olan dört
genç, ger çek dün ya n�n men fa at le ri üze ri ne
ate� li kav ga la ra tu tu� mak ta d�r lar. Ti yat ro Fo -
ra’n�n sah ne ye koy du �u “Bi zim Ev”, 4, 11, 18
ve 25 Ka s�m Pa zar gün le ri sa at 15.30’da Ka -
d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke -
zi’nde iz le ne bi lir. 
� Me tot
Bir �ir ke tin top lan t� oda s�; i� gö rü� me si ne ge -
len dört ki �i tüm hü ner le ri ni or ta ya ko yup, i�i
kap mak için gi zem do lu çe �it li s� nav lar dan
ge çe cek ler. �s pan yol Jor di Gal ce ran’�n 2003
y� l�n da ka le me al d� �� ve gü nü müz i� dün ya s� -
n�n ac� ma s�z yön le ri nin or ta ya koy du �u bu
oyun ya za r� na dün ya ça p�n da bir ün ge tir di.
Bu psi ko lo jik ge ri li mi ne fes le ri ni zi tu ta rak iz le -
ye cek si niz. Se ma ver Kum pan ya’n�n sah ne ye
koy du �u Ser kan Kes kin’in yö net ti �i oyun 6
Ka s�m Sa l� sa at 20.30’da Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 
� A�k Gre vi
Ana do lu’da ge çen oyun da ka d�n lar, ko ca la r� -
n�n ik ti dar, rant ve di �er kav ga la r�n dan b�k -
m��, bu i�e bir ça re ara mak ta d�r. Ka d�n la r�n
ha ya ta ba k� ��n da ki ba r�� ç� tu tum, oyun da er -
kek le ri ne bir oyun ku ra rak bu nu an lat mak is -
te me le riy le de vam eder. Ka d�n la r�n A�k Gre -
vi ilan et me siy le olay lar gü lünç bir hal al�r. Ti -
yat ro Mer di ven’in “A�k Gre vi” oyu nu nu, 4, 11
ve 25 Ka s�m sa at 19.00’da Ha lis Kurt ça Kül -
tür Mer ke zi’nde iz le ye bi lir si niz. 
� Kor ku dan Kork mak
Oy na yan lar: Gül riz Dur sun, Mu rat Ak ku�, Di -
lay Di la ver, Tür kan Ak top rak ve Aziz Ne sin’in

hi kâ ye le rin den der le nen oyun da, top lum
üze rin de olu� tu ru lan kor ku nun te me li ni güç
den ge le ri bi linç li ola rak bü yüt mek te dir. Top -
lum lar bir ke re kor ku dan kork ma ma y� ö� ren -
dik le rin de üze rin de ki bas k� y� ta ma men yok
ede bi lir ler. Mo da Sa nat Ti yat ro su’nun ye ni
oyu nu “Kor ku dan Kork mak”, 8 ve 22 Ka s�m
tarihlerinde sa at 20.30’da Ba r�� Man ço Kül -
tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� Ön ce Bo� luk Ol du Kalp Gi din ce Ama
�im di �yi
Di ja na, o sa bah Ka ra köy
�s ke le si’ne ya na �an Odes -
sa fe ri bo tun dan in di �in de,
ha yal le rin de da ha iyi bir ya -
�am ve mut lu bir ge le cek
umu du var d�. Ama onun
için plan la nan lar, ha yal le -
rin den çok ba� kay d�. �n san
ta cir le ri nin eli ne dü �üp pa -
sa port la r� el le rin den al� n�p,
ev ler de ki lit li tu tu la rak fu -
hu �a zor la nan yüz ler ce ka -
d�n dan yal n�z ca bi ri Di ja na.
Bi ze ken di ni za man za man
da ya n�l ma s� güç bir ger -
çek lik ve iro ni ile an la t� yor.
Meh met Er gen’in yö net ti �i
oyun, 7, 21 ve 28 Ka s�m
Çar �am ba gün le ri 20.30’da
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Üs tü Kal sın
Ti yat ro Ger çek ta ra f�n dan sah ne le nen, Ce -
mal Sü re ya’n�n �i ir le rin den ve ba z� düz ya z�
me tin le rin den olu �an, mü zi �in �i ir le re e� lik
et ti �i tek per de lik bir gös te ri. Sim ge ler ve
ça� r� ��m lar la dü zen len mi� sah ne at mos fe rin -
de Ha kan Ger çek ve Til be Sa lim �ai rin bü yü -
le yi ci �i ir le ri ne ha yat ve ri yor. “Üs tü Kal s�n”, 8
Ka s�m Per �em be 20.30’da CKM’de. 

● DANS & F�LM
� Ulus la ra ra sı Dans Film le ri Fes ti va li Ba� lı yor! 
Ül ke miz de ha len ye ni ve ge li� mek te ol du �u -
nu söy le ye bi le ce �i miz al ter na tif bir alan,
dans fil mi, dans fo to� raf la r� n�n üre ti mi, te� vi -
ki, far k�n da l� �� ve pay la �� m� na adan m�� Dans
Ka me ra �s tan bul Fes ti va li, bu y�l dör dün cü
kez zen gin ar �i vi ni ye ni den iz le yi ciy le bu lu� -
tu ru yor. Fes ti val kap sa m�n da dün ya n�n her
kö �e sin den dans film le ri ör nek le ri �s tan bul’da
Av ru pa ve Ana do lu Ya ka s�’nda 2 ana me kân
ça t� s� al t�n da iz le ne bi le cek. Fes ti val prog ra -
m�n da ki film le rin bir ço �u ulus la ra ra s� ödül le -
re sa hip olup, Tür ki ye’de sa de ce bu fes ti val
kap sa m�n da su nu lu yor. 1-4 Ka s�m 2012 ta -
rih le ri ara s�n da dü zen le ne cek olan IV. Dans
Ka me ra �s tan bul Fes ti va li kap sa m�n da Tür ki -
ye, Av ru pa, Ame ri ka ve dün ya dan kar ma
dans film le ri, Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos -
tan Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 

● KON SER
� Fa tih Er koç ve Ke rem Gör sev TR� O
Caz se ver ler den ve mü zik ele� tir men le rin den
tam not alan Fa tih Er koç ve Ke rem Gör sev
kon ser le ri Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde
de vam edi yor. 3 Ka s�m Cu mar te si sa at
20.30’da ba� la ya cak kon se ri ka ç�r ma y�n!
� Erol Ev gin “Mus ta fa Ke mal’i Gör düm
Dü �üm de” 
Erol Ev gin 10 Ka s�m Ata türk’ün ölüm y�l dö -
nü mün de, Os man l� �m pa ra tor lu �u’nun son
y�l la r�n dan ba� la ya rak, Mus ta fa Ke mal ve

Kur tu lu� Sa va ��’ndan gü nü mü ze uza nan bir
za man pers pek ti fi için de tür kü le ri, �ar k� la r� ve
anek dot la r�; bar ko viz yon des te �iy le su na cak.
Üc ret siz ve her ke se aç�k kon ser 10 Ka s�m
Cu mar te si 20.00’de Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi’nde. 

● SÖY LE ��
� Ya zar Bu ket Uzu ner ile Söy le �i ve �m za
Dü� mek ten kork ma dan yük sel mek ne gü zel -

dir! Her �e yin uyum lu, can -
l�, deh �et li, se vinç do lu ol -
du �u k� sa za man l� bir sev gi
tü ne lin de do lu diz gin ko �u -
yo ruz. Bir yer le re çarp sak,
bir ya n� m�z in cin se, ka na -
sa, k� r�l sa, an cak bu tü ne lin
d� �� na ç�k t� �� m�z da ca n� m�z
ya na cak, çok iyi bi li yo ruz.
Bu tü ne lin için de hiç bir so -
run, kay g�, hiç bir teh li ke
yok… 
De �er li ya zar Bu ket Uzu -
ner “Ya z�n Öy kü le ri” ad� n�
ver di �i ye ni ki ta b�y la, 3 Ka -
s�m Cu mar te si 15.30’da
Koz ya ta �� Kül tür Mer ke -
zi’nde se ven le riy le bu lu �u -
yor.
� Dep rem Pa ne li
SOS Çev re Gö nül lü le ri

Plat for mu, 9 Ka s�m Cu ma sa at 12.00’de
“Dep rem Pa ne li ve S.O.S 23. Ku ru lu� Y�l dö -
nü mü Et kin lik le ri’ni Ba r�� Man ço Kül tür Mer -
ke zi’nde dü zen li yor. 

● SER G�
� Meh met Özet Ret ros pek tif Re sim Ser gi si
Re sim le ri nin te me lin de in san, at ve ku� form -
la r� ile geo met rik dü ze nin sen te zi ne yer ve ren
sa nat ç� m� z�n eser le ri, yurt i çi ve yurt  d� �� bir -
çok ko lek si yon cu da yer al� yor. Meh met Özet,
ka ri ye ri bo yun ca ya rat m�� ol du �u eser ler den
der le mi� ol du �u ret ros pek tif re sim ser gi siy le
1-9 Ka s�m ta rih le ri ara s�n da Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi Sa nat Ga le ri si’nde zi ya ret edi le bi lir. 
� �s tan bul - Ka dı köy Man za ra la rı
�s tan bul’un e� siz gü zel lik te ki ve �s tan bul’a
öz gü böl ge le ri nin, sim ge le ri nin yer al d� �� öz -
gün ya� l� bo ya ça l�� ma la r�n dan olu �an ser gi
1-15 Ka s�m ta rih le ri ara s�n da Koz ya ta �� Kül -
tür Merkezi’nde.
� Gül yüz At ko var ‘Eb ru ma ni a’
Ürün Sa nat Ga le ri si’nde 3-30 Ka s�m ta rih le ri
ara s�n da Gül yüz At ko var’�n ‘Eb ru ma ni a’ ad l�
ser gi si iz le ne bi lir. 0216 363 12 80
� Mem duh Ku zay Re sim Ser gi si
Sa nat ya �a m� n�, Tür ki ye’nin ya n� s� ra Ame ri ka
ve Al man ya’da sür dü ren Mem duh Ku zay’�n
Tol ga Eti Sa na tE vi’nin sa nat an la y� �� na pa ra -
lel ger çek le� tir di �i re sim ser gi si 3 Ka s�m-8
Ara l�k 2012 ta rih le ri ara s�n da iz le ne bi lir.
0216 368 26 79

KA DI KÖY DI�INDAN
● SER G�
� �FMC Ser gi si
�s tan bul Üni ver si te si �k ti sat Fa kül te si Me zun -
la r� Ce mi ye ti’nin (�FMC) 2. Kar ma Re sim Ser -
gi si, 5-23 Ka s�m ta rih le ri ara s�n da (Pa zar-Pa -
zar te si ve res mi ta til gün le ri ha riç) 10.00-
19.00 sa at le ri ara s�n da Tü nel Sa nat Ga le ri -
si’nde ge zi le bi le cek. Ser gi de; Va hap Ad� ya -
man, Sü ley man Öz bü ke, Tü lin Ka ra man, Mu -
ni se Na ak, �pek An si Or ta kol, �f fet En gin
Aya� l� o� lu, Ka z�m Ulu ta�, Nu ran Pe ki ner, Fa -
ruk Öz p� nar, Oya Tun cer, Üm ran Ka la fat, Ay -
�e Ka ra ta�, Se mih Ko ca to puz, Ser pil De de -
o� lu, Esin Tur �u çu, Ay �e gül Ata mer ve Ra bia
Din le riz’in eser le ri yer al� yor. 

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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�� Fi kir te pe böl ge si ne bir in ce le me
ge zi si yap t�. Ö� le ye me �i için Ka d� -
köy Be le di ye si’nin da vet li si ola rak
Khal ke don Fe ner bah çe’ye gi den Hol -
lan da l� grup, ak �am da �N DER Ba� -
ka n� Naz mi Dur ba ka y�m'�n sa hi bi ol -
du �u Et-inn Res ta urant’ta bu lu� tu lar.
� ‘KA DI KÖY, �S TAN BUL’UN

YA TAK HA NE S�…’
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la -

mi Öz türk, “Ön ce ki dö nem ler de Ka d� köy, �s tan -
bul’un ya tak ha ne si an la m�n day d�. Ge li �en tek no lo ji
ve ih ti yaç lar, bu böl ge de ti ca ri yer le �i mi de yay g�n -
la� t�r d� ve bü yük bir nü fus ar t� �� ya �an d�. �s tan bul Bü -
yük �e hir Be le di ye si, sü rek li ye �il alan la r� ima ra aça -
rak, ile ri de ya �an ma s� muh te mel bü yük so run la ra da -
ve ti ye ç� ka r� yor. Oy sa biz, ye �il alan la r�n ima ra aç�l -
ma s� na ke sin lik le kar �� y�z. Son 5 y�l da �BB ka rar la r� -
na kar �� yak la ��k 100 da va aç t�k. Ba� ba kan bi na yap -
mak is ti yor, her ba kan l� ��n bi na yap ma yet ki si var.
�eh ri iyi plan la ya m� yo ruz, bu ko nu da çok ya ra l� y�m”
de di. Dur ba ka y�m da “Tür ki ye’nin kal bi �s tan -
bul’dur, Ka d� köy ise �s tan bul’un dö nüm nok ta s� -
d�r.Öl çü süz nü fus ar t� �� ve ya p� la� ma, �s tan bul’u bu
ha le ge tir di. Bu gün kent sel dö nü �üm ile bü yük bir
ham le ba� lat t�k. Dün ya da ki sür dü rü le bi lir ener ji ve
ye �il bi na lar ge li �i mi ni de dik ka te ala rak, �s tan bul’da
kent sel dö nü �ü mü ger çek le� ti re ce �iz. Bu ça l�� ma la r� -
m�z da siz le rin de �er li ön gö rü le rin den fay da lan mak
ve i� bir li �i için de ol mak is te riz. Önü müz de ki dö nem -
de der ne �i miz ev sa hip li �in de si ze su num ya p�p, pro -
je le ri miz hak k�n da gö rü� le ri ni zi al mak is te riz” di ye
ko nu� tu.

Tür ki ye-Hol lan da ara s�n da ki dip lo ma tik ili� ki -
nin 400. y� l� et kin lik le ri kap sa m�n da, Hol lan da
D�� �� le ri, Ma li ye, Ta r�m-�no vas yon ve E�i tim,

Kül tür ve Bi lim ba kan l�k la r� n�n or tak gi ri �i miy le ku -
ru lan Hol lan da Ta sa r�m Mo da Mi mar l�k, 2 ül ke nin
ya ra t� c� sek tör le ri ara s�n da i� bir li �i ne yö ne lik ça l�� -
ma lar ya p� yor. 

“Ya ra t� c� l�k la Bir le� mek, Kent sel Dö nü �üm �çin
Ta sa r�m” ba� l�k l� ça l�� ma kap sa m�n da Hol lan da l� bir
grup 14-18 Ekim ta rih le ri ara s�n da Tür ki ye'ye gel di.
Te mas lar kap sa m�n da Ka d� köy Be le di ye si’ni de zi -

ya ret eden Rot ter dam l� ye rel yö ne ti ci, i�a dam la r� ve
mi mar lar dan olu �an he yet, 16 Ekim Sa l� sa ba h� Ka -
d� köy Be le di ye Mec li si Bi na s�’nda kar �� lan d�. He ye -
te, Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk ve �s -
tan bul �n �a at ç� lar Der ne �i (�N DER) Ba� ka n� Naz mi
Dur ba ka y�m ta ra f�n dan mi ni bir bri fing ve ril di. Öz -
türk, Ka d� köy ve Ka d� köy’de ya p�l mak ta olan ça l�� -
ma lar hak k�n da bil gi ve rir ken, Dur ba ka y�m da �N -
DER’in fa ali yet le rin den ve üye �ir ket le rin mar ka ol -
mu� pro je le rin den söz et ti. Be le di ye nin pro je le ri ni
ye rin de in ce le yen grup, kent sel dö nü �ü mün ba� la d� -

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

�NG�L�ZCE ÖZEL DERS

Hollandalılar kentsel
dönüşümü inceledi

Hollandalılar kentsel
dönüşümü inceledi

Hollandalılar kentsel
dönüşümü inceledi

Hollandalılar kentsel
dönüşümü inceledi

Hollandalılar kentsel
dönüşümü inceledi

Hollandalılar kentsel
dönüşümü inceledi

Tür ki ye'ye ge len Hol lan da lı  ye rel yö ne ti ci, i�a dam la rı ve mi mar lar dan olu �an he yet,  Fi kir te pe'yi zi ya ret et ti.

METiN Zako�lu Tiyatrosu’nun Kad�köy Ba�dat
Caddesi üzerindeki “café theatre”�n önünde
bulunan ve oyun afi�lerinin sergilendi�i pano,
daha önce hiçbir uyar�ya gerek görülmeden

�stanbul Büyük�ehir Belediyesi zab�talar�
taraf�ndan söküldü. Panonun içinde bulunan
tiyatroya ait bro�ürlerin, hakaret içeren sözler
söylenerek tiyatronun gi�e çal��an�n�n yüzüne

f�rlat�lmas� iddias� ve camekânl� panonun
parçalanarak kamyonla götürülmesi olay�,

Tiyatro Ele�tirmenleri Birli�i (TEB) taraf�ndan
k�nand�. Konuyla ilgili bir aç�klama yapan

Birli�in Genel Ba�kan� Üstün Akmen,
üzüntüsünü belirttikten sonra: “Böyle bir
sald�r�n�n ‘sivri dilli’ tiyatrocumuz Metin

Zako�lu’nun oyunlar�nda iktidar aleyhine
kulland��� hiciv yüklü sözcüklerden

kaynakland���na inanmak istemiyorum. Kald� ki
öyle bile olsa, Metin Zako�lu’nun diline bu yolla

biber sürmek Kadir Topba�’a m� kald�” diye
sordu. Akmen �öyle devam etti: “Tiyatro afi�i

y�rtma, panosunu sökme, bro�ürleri alay
edercesine tiyatro çal��an�n�n yüzüne atma her

kimin i�iyse, o yetkili derhal gitmeli ve
tiyatronun sahibi Metin Zako�lu’ndan hiç
de�ilse özür dilemelidir, çünkü böyle bir

eylemde bulunmak kimsenin haddi de�ildir.”
Olay, vergi tarh�ndan ya da harç tahsilât�ndan

veya kald�r�m i�galiyesinden kaynaklanm�� dahi
olsa, zab�ta elemanlar�n�n davran�� biçimlerinin

çirkinli�ine de�inen Akmen, “Günümüzün
derebeyi siyasi erki, belediyeler arac���yla,
Maliye Bakanl���’n�n mali denetimleriyle ve
ellerindeki tüm güçleri kullanarak tiyatrolar�

kafakola almak, boyunduru�a sokmak istiyor.
Ay�pt�r! Belediye karar organlar� taraf�ndan

al�nm�� kararlar�, emir ve yasaklar� uygulaman�n
da bir nezaketi vard�r” diyerek sözlerini bitirdi. 

Zakoğlu Tiyatrosu’na
yapılan saldırı kınandı

MAKEDONYA –YUNAN�STAN TURU
15-18 Kasım ve 22-25 Kasım 
Üsküp (1)- Ohrit (1) – Selanik 4

Y�ld�zl� otellerde O.K. Konaklamal� 
SADECE 289 tl.

BÜYÜK YUNAN�STAN TURU
7-11 Kasım

Atina (2)- Selanik (1)- 
4 Y�ld�zl� otellerde O.K. Konaklamal�

SADECE 325 TL.

Fahrettin Kerim Gökay Cad. no.34/1 Ziverbey Kadıköy

Tel.Fax. 0216 550 32 32
Mobile. 0542 416 56
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Alz he imer Çay Saa ti Sa l� Top lan t� -
la r� 5. y� l� na gir di. Mer di ven köy
Gö nül lü le ri’nin Alz he imer Der -

ne �i i� bir li �iy le dü zen le di �i “De mans ve
Alz he imer Ne dir? Se be bi ve Te da vi
Öne ri le ri” ko nu lu Alz he imer Çay Saa ti
Sa l� Top lan t� la r�, 9 Ekim Sa l� gü nü 75.
Y�l Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke zi’nde
Prof. Dr. Tür ker �a hi ner’in ka t� l� m�y la
ba� la d�. 

Prof. Dr. �a hi ner; Alz he ime rin bir
de mans gru bu ol du �u nu, ha t�r la na bi len
unut kan l�k la r�n bey nin faz la me� gu li ye -
tin den ola bil di �i ni, unut tuk la r� m� z� ha t�r la -
m� yor sak, çev re miz den uya r� lar al� yor sak,
unut kan l�k ya �an t� m� z� olum suz et ki le me ye
ba� la m�� sa bir uz man he kim kon tro lün de

tam te �ek kül lü bir sa� l�k ku ru lu �un da tam
kap sam l� Alz he imer ara� t�r ma s� ya p�l ma s�
ge rek ti �i ni be lirt ti. Alz he imer’i öte le mek
için sa� l�k l� bes len me nin, fi zik sel ak ti vi te le -

rin, oku ma n�n ve üret me nin öne mi ne de �in -
di. Alz he imer Çay Saa ti Sa l� Top lan t� la r� her
ay�n 2. ve 4. sa l� gü nü Ha lis Kurt ça Kül tür
Mer ke zi’nde de vam ede cek. 

Merdivenköy Gönüllüleri’nin
Alzheimer Derne�i ile

düzenledi�i Alzheimer Çay
Saati Salı Toplantıları ba�ladı

Gö nül le rin 2012-2013 dö ne mi fa ali yet le ri ba� -
la d�. Ma hal le Ev le ri’nde e�i tim den kül tür-sa -
na ta, spor dan  çev re ye ve sa� l� �a ka dar ça l�� -

ma la r� na h�z ve ren gö nül lü le re, Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk, 17 Ekim Çar �am ba gü nü
Ka la m�� Khal ke don’da bir kah val t� ver di. 

Kah val t� da gö nül lü le rin fa ali yet le ri ne de �i ne rek,
gö nül lü ler le bir lik te ol mak tan duydu�u mut lu luk ve
mem nu ni yeti be lir ten Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Öz -
türk, “Siz le ri bu ça l�� ma la r� n�z dan do la y� kut lu yo -
rum, siz ler il çe mi zin gu ru ru su nuz” de di. Gö nül lü le re
bü yük önem ver dik le ri ni vur gu la yan Öz türk, “Ar t�k
ça� bil gi ça �� d�r. Siz le re önem li gö rev ler dü �ü yor”
di ye rek bu alan da gö nül lü ev le rin de fa ali yet ler dü -
zen len me si ni is te di. Ba� kan Öz türk, söz le ri ni �öy le
sün dür dü:

“Gö nül lü ler önü müz de ki dö nem da ha ak tif ça l�� -
ma lar dü zen le ye cek tir, her kes bi ze ka t� la bi lir, ka p� -
m�z her ke se aç�k t�r. Ka d� kö yü mü zü da ha ya �a na bi lir
bir yer yap ma ko nu sun da ça l�� ma ya de vam et me li,

bu nu da el bir li �i ile ger çek le� tir me li yiz. Be le di ye
ola rak siz ler sa ye sin de va tan da� la iç içe ol duk,
on la ra dai ma ko lay eri �e bi le cek nok ta da ol duk.”

Gö nül lü le rin ya �a d�k la r� yer le rin sa kin le ri de -
�il sa hip le ri ol du �u nu, ma hal le nin tüm so run la r� -
n� be le di ye ye ak tar d�k la r� n� ifa de eden Öz türk,
“Biz ler de siz ler le bir lik te mev cut so run la r� çö zü -
yo ruz” di ye ko nu� tu. 

Ba� kan Se la mi Öz türk ko nu� ma s�n da, e�i tim,
kül tür, sa� l�k, sa nat, çev re ça l�� ma la r� n�n öne mi -
ne, geç mi� te ya p� lan fa ali yet le re, so nuç la nan ve
ba �a r� sa� la nan pro je le re ve önü müz de ki dö nem
bo yun ca ula ��l ma s� he def le nen pro je le re de de -
�in di. 

Öz türk, “Ka d� köy d� ��n da gö nül lü lük bi lin ci
za y�f l� yor, bu önem li haz z� ge le ce �e ta �� mak is ti -
yo ruz. E�i ti mi ön ce lik li tu ta rak ça l�� ma la r� m� z�
sür dü rü yo ruz. Ger çek an lam da ça� da� la� ma yo -
lun da yol al d� �� m� z� gör mü� olu ruz” di ye rek söz -
le ri ne son ver di. 

Ö
z gür lük Par k�’nda fa ali yet gös te ren Fe ner yo lu Gö -
nül lü le ri’nin 10 Ekim Çar �am ba gü nü Al man ya’n�n
Kre uz berg Be le di ye si’nden mi sa fir le ri var d�. 

Fe ner yo lu Gö nül lü Evi’nde a��r la nan Kre uz berg Be le -
di ye si, Ka d� köy Be le di ye si’nin Kar de� Be le di ye si. Ka d� -
köy Be le di ye Mec lis Ba� kan Ve ki li Nü vit �ah l� o� lu ile
Kre uz berg Ka d� köy Kar de� Der ne �i’nin tem sil ci si Öz can
Aya no� lu’nun bir lik te dü zen le dik le ri bu zi ya ret te kar �� l�k -
l� iyi ni yet ve gö rü� al�� ve ri �in de bu lu nul du. Fe ner yo lu Gö -
nül lü Ba� ka n� Ni hal Ek mek çi o� lu, Fe ner yo lu Gö nül lü
Evi’nin fa ali yet le ri ile il gi li bil gi le ri ko nuk la ra ak tar d�. Ye -
me �in ar d�n dan söz alan Kre uz berg Be le di ye si yet ki li si
Öz can Aya no� lu, Ka d� köy Be le di ye si’nin STK tec rü be le -
rin den fay da lan mak is te dik le ri ni, tüm gö nül lü le rin ça l�� -
ma la r� n� tak dir ve say g� ile kar �� la d�k la r� n� be lirt ti ve “Fe -
ner yo lu Gö nül lü le ri, Türk mi sa fir per ver li �i nin en gü zel ör -
nek le ri ni biz le re gös ter di ler” di ye rek gö nül lü le re te �ek kür
et ti. 

Zi ya re te; Kre uz berg Be le di ye si ve Ka d� köy Kar de�
Kent Der ne �i yet ki li le rin den Ul ri ke Graf, Ma ri Pa pe, Ümit
Ba yam, Chris toph Al brecht, Emi ne Ba �a ran, Kla us Ei sen -
lohr, Cris toph Kolb, Dag mar Ku bans ki, Sa bi ne Ko er del,
Alp Ot man ile Ka d� köy Be le di ye si Mec lis Ba� kan Ve ki li
Nü vit �ah l� o� lu ve mec lis üye le ri, Gö nül lü Mer ke zi Yö ne -
tim Ku ru lu Üye le ri Nur han Kut man, Gül çin Er gun, Fe ner -
yo lu Gö nül lü Evi Yö ne tim Ku ru lu üye le ri ka t�l d� lar.

� BA� KAN VE YAR DIM CI LA RI �LE KAH VAL TI
Tüm gö nül lü ev le ri ba� kan ve ba� kan yar d�m c� la r�,  11

Ekim Cu mar te si gü nü Fe ner yo lu Gö nül lü le ri’nin Se la mi -
çe� me Öz gür lük Par k� Fu a Ca fe’de dü zen le di �i kah vall t� da

bi ra ra ya gel di. Kar �� l�k l� bil gi pay la �� m� n�n ya p�l d� �� top -
lan t� ile gö nül lü ler stres at t�. Fe ner yo lu Gö nül lü Ba� ka n�
Ni hal Ek mek çi o� lu, ma hal le tem sil ci le ri ne ka t� l�m la r�n dan
do la y� te �ek kür et ti.

� YAZ KURS LA RI SO NA ER D�
2012 yaz se zo nun da Fe ner yo lu Gö nül lü le ri’nce ve ri len

sat ranç, te nis ve yo ga kurs la r� so na er di. Öz gür lük Par -
k�’nda sat ranç ö� ret me ni Ali Bö rüm cek çi, te nis ö� ret me ni
Or han Ko ca ba� ve Yo ga Aca demy e�it me ni Ber rin Kur tu -
kan’la bi ra ra ya ge len ö� ren ci ler, e�it men le ri ne te �ek kür
ede rek, k�� dö ne min de bu lu� ma di le �iy le ve da la� t� lar.
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57  / 1 - 8  KASIM 2012 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

BATI
CO�RAFYASINDA

TÜRKÇE YER
ADLARI

Sümerolog Ünal
MUTLU

Tarih: 01.11.2012
Per�embe / 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Fenerbahçe Mah.
Gönüllüleri

A�K DED���N
HARAM OLUR

�air Sezai
SARICAO�LU

Tarih: 03.11.2012
Cumartesi / 20.30

Yer: Ko�uyolu Mahalle Evi
Düzenleyen: Ko�uyolu
Mah. Evi Gönüllüleri

FASL-I BAHAR TSM
KOROSU KONSER�
�ef Taylan AYTÖRE

Tarih: 05.11.2012
Pazartesi / 20.00

Yer: Kad�köy
Evlendirme Dairesi 
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
A�IZ VE D��

SA�LI�INDA YEN�
NES�L TEDAV�
TEKN�KLER�

Dt. Hale TA�KAYA

Tarih: 05.11.2012
Pazartesi / 14.00

Yer: CKM B Salonu
Düzenleyen: Feneryolu

Gönüllüleri
10 KASIM'A DO�RU

Konu�mac�lar: 
M.Ü. Ö�retim Üyesi

Doç. Dr. Bar��
DOSTER ile Prof. Dr.

Ay�e UYGUR
Tarih: 06.11.2012 Sal�

Saat:14.00
Yer: Caddebostan

Kültür Merkezi
B Salonu

Düzenleyen:
Caddebostan

Gönüllüleri
D�LRUBA TSM

KOROSU KONSER�
�ef Fahri D�BEKO�LU 
06.11.2012 Sal� 20.00

Yer: Kad�köy
Evlendirme Dairesi 
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
A�LE �Ç� �LET���M

�leti�im Prof. Günseli
MALKOÇ

Tarih: 07.11.2012
Çar�amba / 14.00
Yer: Fenerbahçe

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Fenerbahçe Gönüllüleri

Gönüllülerin Almanya’dan
misafirleri vardı
Gönüllülerin Almanya’dan
misafirleri vardı
Gönüllülerin Almanya’dan
misafirleri vardı
Gönüllülerin Almanya’dan
misafirleri vardı
Gönüllülerin Almanya’dan
misafirleri vardı
Gönüllülerin Almanya’dan
misafirleri vardı

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

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN 
KURULMASINI �STEYEN SUAD�YEL�LER�

ARAMIZA  KATILMAYA

Bilgi için Suadiye Gönüllü Evi’ne 
çay içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 0216 445 60 59

Adres: Çaml� Sok. Çam Palas Apt. No: 2 Suadiye
www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

DAVET EDiYORUZ

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

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN KURULMASINI
�STEYEN MERD�VENKÖYLÜLER�

ARAMIZA  KATILMAYA

Bilgi için Merdivenköy Gönüllü Evi’ne 
çay içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 0216 478 37 12

Adres: Halis Kurtça Kültür Merkezi 
Ressam Salih Ermez Cad. Merdivenköy

www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

DAVET EDiYORUZ

RAS�MPA�A Mahalle Evi Gönüllüleri “16
Ekim Dünya Gıda Günü” dolayısıyla

ilkokul ö�rencilerinin velilerine yönelik
“�lkokul Ö�rencilerinde Beslenme

Alı�kanlıkları” konulu bir sunum yaptı.
Gönüllülerden emekli sınıf ö�retmeni

Sema Özdemir, ekme�in tarladan
soframıza gelene kadarki a�amalarını

power point sunumu ile aktardı. Ekmek
ve di�er gıdaların israfının önlenmesi

konusu üzerinde durdu. Yine
gönüllülerden emekli ö�retmenlerden
Günsel Mütevellio�lu ile Nedret �en,

ilkokul ça�ı çocuklarının dengeli
beslenmesi için neler yapılması

gerekti�ini anlattılar ve önerilerde
bulundular. Beslenme yetersizli�i

sonucunda ortaya çıkabilecek sorunlara
de�indiler. Sunum sonunda izleyicilerin

konu ile ilgili soruları da cevaplandı.
Bundan sonra beslenme konusunda tüm

ya� gruplarının daha duyarlı olmaları
konusunda tavsiyelerde bulundular.

Başkan Öztürk, gönüllülerle buluştu

Merdivenköy’de Alzheimer toplantıları

Rasimpaşa’da
‘beslenme’ konulu

sunum yapıldı

Tiyatro Gönüllüleri
SEZONU AÇTI

T�YATRO Gönüllüleri, 2012-2013 çal��ma
dönemine ait  ilk etkinlikleri olarak “Meraki” adl�
oyunu, 15 Ekim Pazartesi ak�am� Bar�� Manço
Kültür Merkezi’nde sahnelediler. Ahmet Vefik

Pa�a’n�n Moliere’in “Hastal�k Hastas�” adl�
oyunundan uyarlad��� Meraki; hasta olmad���

halde paragöz doktorlar�n telkinleri ile kendisini
hasta sanan Rihleti’nin hastal�k ve ölüm korkusu
ile çevresinde dü�tü�ü komik durumlar� ele alan

bir komedi. Tanzimat Dönemi oyunu olan Meraki,
dönemi gere�i geleneksel tiyatronun orta oyunu
ve Karagöz ö�eleri ile birlikte, dolant� komedyas�

ve fars oyun türleri kullan�larak sahnelendi.
Oyunu, Tiyatro Gönüllüleri Ba�kan� ve Yönetmeni

Gülin Ek�i yönetti. Afi� tasar�m� Ula� Da�l�
taraf�ndan yap�ld�. Atilla  Ertekin ile Eski-Yeni
Grubu taraf�ndan icra edilen oyunun müzikleri

Atilla Ertekin taraf�ndan yap�ld�. Klasik Türk Sanat
Müzi�i’nden seçme �stanbul türkülerinin de  icra

edildi�i performansa, udu ve sesi ile Bülent Eryi�it,
sesi ile de Gülin Ek�i renk katt�. Bar�� Manço

Kültür Merkezi’ni dolduran seyirciler taraf�ndan
büyük be�eni kazanan oyun, 24 Ekim Çar�amba
ak�am� Kad�köy Belediyesi 75. Y�l Halis Kurtça

Kültür Merkezi’nde sahnelenerek tiyatroseverlerle
yeniden bulu�tu.

BU SAYFA KADIKÖY BELEDİYESİ GÖNÜLLÜLERİ TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.
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20.04.2009 tarihli 928627 numaral� 675 TL’lik makbuz ile
20.04.2009 tarihli 928628 numaral� 675 TL’lik makbuzumu

kaybettim. Hükümsüzdür.  Nevzat ÇA�LAR

Ehliyet dosyam� kaybetmi� bulunuyorum. Hükümsüzdür.
Burak DURUL

Ehliyetimi, nüfus cüzdan�m�, ö�renci pasomu, ATM kart�m� ve
Sakarya Üniversitesi’ne ait ö�renci kimli�imi kaybettim.

Hükümsüzdür. 
�afak OKÇU  

KAYIP �LANI

Ha yat la r� bo yun ca, sa de ce is te dik -
le ri i� le ri ya pan iki es ki ar ka da -
��n ç� kar d� �� “Bir dün var d� ak -

l�m da…” ki ta b�, bil di �i niz �i ir ki tap la -
r�n dan hay li fark l�. Hem gö rün tü sü hem
de içe ri �iy le, uzun za man d�r gör me ye
has ret kal d� �� m�z bir özen le ha z�r lan -
m��. �i ir le re e� lik eden, çiz gi ler, de sen -
ler, renk ler si zi al�p ba� ka bir dün ya ya
gö tü rü yor. 

�i ir le rin sa hi bi Nu ri �e ker ci ler, da -
ha 6 ya ��n da mü zik le ta n� ��p gi tar çal -
ma ya ba� la m�� bir sa nat ç�. Okul y�l la r� -
n�n ar d�n dan ti ca ret le u� ra� sa da mü zik -
ten hiç kop ma m��. 1992 y� l�n da “bir
bam bu gi bi içi ni bo �al t�p, is tek le ri ni ye -
ri ne dol du ran 3,5 ay l�k in zi va dö ne -
mi”nin ar d�n dan üni ver si te ler de ders ler
ver me ye ba� la m��. Ar ka da �� Ha san Ka -
le, �e ker ci o� lu ile il gi li �un la r� söy lü -
yor: 

“De �i �ik i� le rin için de ya �a m�n ge -
tir mi� ol du �u di ken le re, s� nav la ra, yor -
gun lu �u na ra� men için de ki le ri ken di ne
öz gü bir an la t�m di liy le kâ �� da dök me -

si… Duy gu ada m� tan r� n�n ken di si ne
ver mi� ol du �u o muh te �em se siy le du -
ru �u bir ba� ka ba� lar ya �a ma onu…
�im di ler dey se mü zi �i ne, �ar k� la r� na ru -
hu nun de rin lik le rin de ki ya �a d� �� her tür
ol gu yu siz le re sun ma ya de vam eden,
ede cek olan s� ra d� �� bir kim lik…”
� P� R�NÇ LER DEN SAY FA LA RA

Nu ri �e ker ci ler’in �i ir le ri ne çi zim -
le riy le e� lik eden Ha san Ka le ise, 5 ya -
��n da ta n�� t� �� re sim a� k� n�n pe �i ni hiç
b� rak ma m��. Ka le sa de ce re sim yap -
mak la da ye tin me yip, mü cev her ta sa -
r�m la r� yap m��. Min ya tür ala n�n da ki
pra tik le ri ni re sim le riy le bir le� ti ren Ka -

le, min ya tür ça l�� ma la r� n� ça� da� bir
göz le yo rum la ma ya ça l� �� yor.  Gün lük
ha yat ta kar �� la� t� �� m�z mik ro ob je le re
(i� ne ucu, kum ta ne si, çi vi, su sam, pi -
rinç ta ne si…) yap t� �� ça l�� ma lar ka ri ye -
ri nin dö nüm nok ta s� ol mu�. Mic ro Art
sa na t� n�n ön cü le rin den olan Ha san Ka -
le’nin fi gür le ri, bu se fer i� ne ucu na de -
�il, ar ka da �� �e ker ci ler’in his le ri ni dök -
tü �ü ke li me le re e� lik edi yor. Sa de ce
1002 adet özel ba s� m� ya p� lan ve �e ker -
ci ler’in se sin den �i ir le rin ol du �u bir de
CD’si bu lu nan ki ta b�n, her ke se ula �a -
bil me si için da ha kü çük bir bas k� s� da -
ha ya p� la cak.

As len avu kat olan ama po li ti ka ya yö ne lip
Ata türk çü dü �ün ce, ça� da� ya �a m� des tek -
le me, ka d�n hak la r� ve i� çi s� n� f� n�n sa vu nu -

cu su olan Dr. Sa bi ha Ala tan Çay c�’n�n an� ki ta b�
“Mü ca de le Do lu Y�l lar”, do lu do lu ge çen ve ö� re ti -
ler le do lu bir ya �am öy kü sü as l�n da. Po li ti ka sah ne -
sin de ol ma s� na ra� men ‘po li tik’ ola ma yan Çay -
c�’n�n üçün cü ese ri olan bu ki tap, ken di si nin ai le ya -
�a m� na da de �i nir ken as len si ya si ka ri ye ri ve sos yal
alan da ki ba �a r� la r� ile dik kat top lu yor. 

‘�� Hu ku ku’ da l�n da dok to ra ya pan Sabiha
Çay c�, i� çi hak la r�; in san, özel lik le de ça l� �an
ka d� n�n hak la r� ko nu la r�n da ki ça ba la r� n� aç�k
yü rek li lik le pay la� t� �� ki ta b�n da; Ata türk çü Dü -
�ün ce Der ne �i, Ça� da� Ya �a m� Des tek le me ile
KA-DER-Ka d�n Aday la r� Des tek le me ve E�it -
me Der ne �i ile MES KA-Mes lek Has ta l�k la r� ve
�� Ka za la r� Vak f�’nda üst len di �i üst dü zey po -

zis yon lar da ki ak tif ça l�� ma la r� da an la t� yor.  
Son bö lüm de özel lik le ka d� n�n i� ya �a m�n -

da ve si ya set te da ha ak tif rol al ma s� na yö ne lik
ka le me al d� �� ga ze te ya z� la r�, yap t� �� te le viz -
yon söy le �i le ri ve ko nu� ma la r�n dan özet ler ile
oku ru bil gi len di ren Sa bi ha Ala tan Çayc�, 70
y�l l�k bi ri kim le ri ni ken di nes li ile pay la ��r ken
genç le re de hem bir dö nem hak k�n da bil gi
hem de ül ke nin ile ri git me si için sa hip ol ma -
la r� ge re ken mis yon ko nu sun da ipuç la r� ve ri -
yor. Ak� c�, do �al ve za man za man es pri li bir
üs lup la der le nen özel an� lar, 200 say fa ya ya -
k�n do yu ru cu bil gi ler, ac�-tat l� ha t� ra lar la ve
Çay c�’n�n al bü mün den seç ti �i özel fo to� raf -
la r�y la da süs lü ger çek bir ya �am öy kü sü. 

Çay c�, ki ta b� n�n im za gü nünü 10 Ka s�m
Cumartesi gü nü sa at 15.00’de Ba� dat Cad -
de si’ndeki Gergedan Kitabevi’nde yapacak. 

Toplum avukat�ndan ‘Mücadele Dolu Y�llar’ Bir dün var aklımda…
Nuri �ekerciler’in �iirleri ve
Hasan Kale’nin çizimleriyle
göz dolduran ‘Bir Dün Var
Aklımda…’, içeri�i kadar

sunumuyla da dikkat
çekiyor. Sadece 1002 adet
özel basımı yapılan kitaba

ula�mak hiç de kolay de�il…

� 04 KASIM: �ZN�K - GÜNLÜK (YEMEKL�)    
� 11 KASIM: ZEYREK - FENER - BALAT -
P�YER LOT� KAR�YE MÜZES�- (GÜNLÜK
(YEMEKL�)
� 10-11 KASIM: BEYPAZARI - ATATÜRK’Ü
ANMA VE ANITKAB�R TURU (1 GECE
KONAKLAMALI)  
� 18-20 KASIM: EGE’N�N YE��L �NC�S� T�RE,
ME�HUR “T�RE PAZARI” GEZ�S� - BEDESTEN
- KEÇEC�LER ÇAR�ISI  (1 GECE
KONAKLAMALI)
� 25 KASIM: YÜRÜYEN KÖ�K - MUDANYA -
TR�LYE  -GÜNLÜK - (YEMEKL�)
� 24-25 KASIM: AMASYA-ÇORUM- �SK�L�P-
HATTU�A�- (1 GECE KONAKLAMALI)

SEZON TOUR
Tel: 0216 372 35 77/78  Fax: 0216 410 06 14 

Tursab A 5096  www.tatilkeyfiburada.com

� 15 K��� VE ÜZER� GRUPLAR �LE Ö�RENC�LER �Ç�N
ÖZEL TURLAR DÜZENLEN�R.

B�R BA�KA
GÜZELS�N
SONBAHAR!

8-10 ARALIK: MEVLANA TÖREN TURU
(�EH�R MERKEZ� OTEL, 1 GECE KONAKLAMALI)
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● Semra ÇELEB�

2008 y� l�n dan bu ya -
na Ka d� köy’de fa -
ali yet le ri ni sür dü ren

AKA-DER bu y�l da
halk lar, kül tür-sa nat ve
ka d�n üst ba� l�k la r�n da
üre tim le ri ne de vam edi -
yor. Ya p� lan tüm fa ali -
yet ler de ka t� l�m c� la r�n
ken di le ri ni ve top lu mu
öz gür le� tir me si ni ön de
tu tan AKA-DER, kül tür-
sa nat ala n�n da olu� tu ru lan ya pay es te tik ve tü ke tim
an la y�� la r� na kar �� ç� k� yor. Top lum da bir bi rin den
uzak la� t� r�l m�� ve yal n�z la� t� r�l m�� bi rey ler ol mak
ye ri ne, ken di renk le ri mi zi ve öz gün lük le ri mi zi bu
ve rim li fa ali yet alan la r� na ka ta rak or tak kül tür ve
sa nat an la y� �� n� ge li� tir me yi he def li yor. 

Ekim ay�y la bir lik te bir çok kül tür sa nat mer ke -
zi gi bi se zo nu nu ye ni kurs ve atöl ye ça l�� ma la r�y la
açan AKA-DER’de dil kurs la r�n dan, ens trü man
kurs la r� na, ka d�n so ru nu üze ri ne atöl ye ler den bel ge -
sel film atöl ye si ne ka dar bir di zi et kin li �e ka t�l mak
müm kün. 

LA ZU R� & KUR MAN C� & ZA ZA K� 
MEK TE B�

AKA-DER’de ya ban c� dil kurs la r� ye ri ne bu top -
rak lar da ko nu �u lan dil le rin e�i tim le ri ve ri li yor.
Bir çok mer kez de e�i ti mi yay g�n la �an Kürt çe ders -
le ri nin ya n�n da, pek s�k rast lan ma yan Laz ca ve Za -
za ca dil le rin de e�i tim le rin ve ril di �i “mek tep” il gi

çe ki yor. Laz ak ti vis ti Sel ma Ko çi va’n�n  ön ayak
ol ma s�y la ku ru lan La zu ri Mek te bi, 2010’dan bu

ya na Laz ak ti vist le ri ni bi ra ra ya
ge ti re rek, Laz di li nin ö� re til -
me si ve ya z� l� ha le ge ti ril me si
için ça l�� ma la r� na de vam edi -
yor. Laz ca’y� ö� ren mek is ti -
yor sa n�z Ali �h san Ak sa maz
e�it men li �in de ba� la t� lan dil
kur su na ka t� la bi lir; Laz mü zi -
�i ni ve kül tü rü nü ya �at mak is -
te r se niz  La zu ri Mek te bi ça l�� -
ma gru bu na ek le ne rek fa ali yet -
le ri ne ve üre tim le ri ne ren gi ni zi

ka ta bi lir si niz. Kürt çe ve Za za ca dil e�i tim le ri ise
Kürt Ens ti tü sü’nün des te �iy le ya p� l� yor. 

KA DIN LAR �Ç�N KI RIK OK LA VA
AKA-DER’de fa ali yet yü rü ten ka d�n lar, “be de -

ni miz, eme �i miz, kim li �i miz bi zim dir” di ye rek bir
bül ten ç� ka r� yor, K� r�k Ok la va Ka d�n Bül te ni’yle
dü �ün ce le ri ni pay la �� yor. Her haf ta Per �em be ak -
�am� ise ‘Ka d�n Yö net men ler Gö züy le’ film gös te -
rim le ri var. Ka d�n et kin lik le ri kap sa m�n da bir de
ser gi aç�l d�. Res sam Se ma Yay la’n�n eser le rin den
olu �an “Din K�s ka c�n da Ka d�n” isim li re sim ser gi si
zi ya ret çi le ri ni bek li yor. AKA-DER’de gör sel ve
sah ne sa nat la r� atöl ye le ri de sürüyor. Uy gu la ma l�
Fo to� raf Atöl ye si, Bel ge sel Si ne ma Atöl ye si ve
Hal dun Aç�k söz lü e�it men li �in de ki Ti yat ro Atöl ye -
si, Ka d� köy lü le ri bek li yor. Ens trü man Atöl ye le rin -
de ise ke man, yan flüt, er ba ne, tu lum, ke men çe,
akor de on, ba� la ma ve gi tar e�i tim le ri ve ri li yor.
www.ka di ko ya ka der.com
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üre sel, glo bal, ulus la ra ra s� top lum, ye ni
dün ya dü ze ni ve ben ze ri son de re ce mo da
ve dil ler den dü� me yen ta n�m la ma ve kav -
ram la r�n, in san la r�n zi hin le ri ni i� gal et ti �i bir

za man par ça s�n da ya �an mak ta... Bun la ra bir de
“de �i �im me ra k�” sal g� n� n� ek le mek ge rek. San ki
gö rün mez bir me ka niz ma in san la r� bü yü lü yor ve
ha ya ta ba k�� la r� n� bu üç be� he de fe ki lit li yor. Me -
ka niz ma n�n ve ya dün ya y� yö ne ten ak l�n se si ni
yay g�n la� t� ra bil me sin de es ki de vir le re gö re fark l�
ve deh �et li im kan lar sa� la yan ile ti �im mo del ve
araç la r� var. Med ya di ye top lu ca ifa de len di ri len bu
araç la r�n ise ba ��m s�z ol du �u nu zan net tir mek de
yi ne yö ne ti ci ak l�n dü zen le rin den dir. En for mas yon
dün ya s� na ege men olan ve ha ber üre ten bü yük
ajans lar sa y� l� d�r ve he men hep si ay n� tel den ça -
lar lar. Ulu sal/ye rel ha ber üni te le ri ni de bal gi bi et -
ki alan la r� için de tu tar lar. K� sa ca s� ve do �al ola rak
ge li� mi� eko no mik dü ze nin bir ay r�l maz par ça s� -
d�r lar.

Ku rum la� t� r�l mak, be nim se til mek is te nen ye ni
dün ya dü ze ni nin dik kat çe ki ci bir ka mu oyu olu� -
tur ma stra te ji si, in san la ra, top lum la ra geç mi� le riy -
le olan ba� lan t� la r� n�, de �er le ri ni “unut tur ma po li ti -
ka s�” ola rak i� le mek te dir. Bil di �i miz bü yük eko no -
mik güç le rin; ya ni dün ya y� yö ne ten ve yö net me ye
de vam et mek is te yen ak l�n, ken di sis tem le ri nin d� -
��n da ki ül ke le re; he le he le ge li� me ira de si gös te -
ren top lum la ra kar �� bu po li ti ka y� özen le ve �s rar la
uy gu la d�k la r� n� da ra hat ça söy le ye bi li riz. Bu po li ti -
ka n�n son de re ce et kin yön tem le rin den bi ri, in san -
la r�n do �al e�i li mi olan ego la r� n� fark et tir me den
ok �a mak, bes le mek tir. Hat ta ço �u za man bi rey
hak la r�, öz gür lük söy lem le ri gi bi ter si söy le ne me -
ye cek de �er ler, e�i tim dü ze yi dü �ük, eko no mik
ba k�m dan za y�f ve do la y� s�y la si ya sal bi linç ten
yok sun in san ve top lu luk lar da ben cil le� me ye, yal -
n�z la� ma ya, sos yal de �er ler den kop ma ya yol aç� -
ve rir. Pa zar eko no mi si ve tü ke tim sev da s� bu yo -
lun can su yu dur.

Unut tur ma po li ti ka s�, bi re yi de �il ben cil li �i ge -
li� ti rir. Ta rih, ya ni in san la r�n, top lu mun geç mi �i
müm kün ol du �u ka dar unu tul ma l�; bi re yin çev re si
ve yer yü zü nü al g� la y� �� gün cel ola na en deks len -
me li dir. Bu nun için düz me ce en tel kad ro la ra ih ti -
yaç var d�r; ya ra t� l�r. Med ya ba� rol de dir. Top lum sal
du yar l� l�k lar, ba ��m s�z ve ger çek çi ge li� me ira de le -
ri, unut tur ma po li ti ka la r� n�n can dü� man la r� d�r.

Tür ki ye de, epey ce uzun bir za man d�r; di ye lim
yak la ��k otuz y�l d�r, deh �et li bir ger çek le ri unut tur -
ma ve çar p�t ma po li ti ka s� n�n hü cu mu al t�n da d�r.
Apa ç�k ger çek le rin gör mez den ge lin me si; çar p� t�l -
ma s�, sö züm ona bi lim sel lik la fa zan l�k la r�y la top -
lum sal ka za n�m la r�n red de dil me si, ya k�n ta ri hin
suç lan ma s� ve kö tü len me si mo da ol du. ‘Ta rih le
yüz le� mek’, ‘si ya sal öze le� ti ri’ gi bi bas ma ka l�p
slo gan la r�n mü� te ri si çok. �� Türk le rin ve Tür ki -
ye'nin her f�r sat ve ba ha ne ile suç lan ma s� na ka dar
gel di... Ana he def ise Cum hu ri yet...Bir yan dan
sek sen/dok san y� l�n kut lan ma s� ve 100. y� l�n ha -
yal le ri; öbür yan dan bu ka dar y�l da ya p� lan kö tü -
lük le rin gü ya or ta ya dö kü lüp yar g� lan ma s�... Sav c�
ro lün de ki bir çok ga ze te ci ve ara� t�r ma c� Cum hu -
ri ye ti suç la mak ta ade ta �eh vet li bir ya r� �a gir mi� -
ler.

Suç la mak için ya n�p tu tu �u yor... Ama dü �ün -
mü yor ya da ak l� na gel mi yor ki, böy le si ne ra hat ça
at�p tut ma s�, al d� �� e�i tim ve ö� re tim; k� l�k k� ya fe -
ti, ya rar lan d� �� sa� l�k hiz me ti, özel ve ka mu sal
hak la r� n� gü ven ce ye alan hu kuk an la y� �� o kö tü
Cum hu ri ye tin ona sa� la d� �� de �er ler dir...

Unut tur ma bir kam pan ya ise; ha t�r lat ma da bir
hak t�r... Bir kaç önem li olu �u mu not ede lim: Me se -
la sa� l�k... Ül ke co� raf ya s�n da sa� l�k, Cum hu ri -
yet le bir ka mu hiz me ti ol mu� tur. Fa lih R�f k� Atay
1935'de ya z� yor; ku lak ve re lim: “Ana do lu'nun ten -
ha l� �� bu hal k�n can l� l�k nok sa n�n dan de �il dir. Do -
�an la r�n bü yü me si ne, bü yü mü� olan la r�n ya �a -
ma s� na im kan ve ren �art lar an cak Cum hu ri yet
ida re si ile var la �a bil mi� tir.”.

Bu en ba sit ger çek çok �ey dir. 1920 Tür ki ye
nü fu su 10-12 mil yon dur, bu gün 80 mil yon. Bu na -
s�l ol du? Çün kü Türk hal k� sis tem li sa� l�k hiz me -
tiy le ta n�� t�. Bu gün kü sa� l�k sis te mi nin te me li ku -
rul du, yay g�n la� t� r�l d�. A�� kam pan ya la r� ile sal g�n
has ta l�k la r�n; Ana do lu’yu k� r�p ge çen ‘s�t ma’n�n,
fren gi ve tra ho mun, ve re min önü ke sil di. Bu gün kü
çok de mok ra tik(!) Tür ki ye'nin Ana do lu yay la s� ve
ova la r�n dan sel gi bi �s tan bul'a ve �e hir le re akan
in san la r� öy le ço �al d�. Bü yük ih ti mal le Cum hu ri ye -
ti kö tü le yen le rin ço �u da bu sa ye de “var la �a bi -
len” ku �ak la r�n An ka ra’ya, �s tan bul’a gö çen ev lat -
la r� ol sa ge rek tir. Yi ne bu in san la ra e�i tim ve ren
cid di okul lar ve he le üni ver si te ta ma miy le Cum hu -
ri ye tin ese ri dir. �sim ola rak da ger çek ten bi li me
yö ne lik bir ku rum ola rak da üni ver si te an cak
1933’de ku rul mu� tur der sek, bun dan al� nan lar ç� -
ka cak t�r. “Da rül fü nun var d�” de ne cek tir. Ev ren sel
an lam da bi lim üre ti mi amaç l� üni ver si te 1933'te
ku ru lan d�r. Tür ki ye fi zik le, kim ya ile, pa to lo ji ile, bi -
yo lo ji ile mo dern kü tüp ha ne ci lik ve bi lim sel ya y�n -
lar ile Cum hu ri yet te ta n�� t�. Os man l� lar üni ver si te -
siz bir dev let ti.

Tek tek ha t�r lat ma ya ge rek yok. Cum hu ri yet
ge nel ola rak her alan da ka mu hiz me ti ni sis tem -
le� ti rip, ar t�k kul de �il va tan da� olan bi rey le re
ula� t� ran an la y�� t�r. Tür ki ye �e hir ci lik ve �e hir le� -
me, sa na yi ve ban ka c� l�k, bi rey sel ve ta k�m spor -
la r� ile de Cum hu ri yet te ta n�� t�. Bu gü nün ya y�n c� l�k
ha ya t�, ki ta pev le ri Cum hu ri yet re ji mi nin bi linç li ön -
cü lü �üy le do �up bü yü mü� tür. ��in özü ne iner sek,
gü nü müz de ki bi rey hak la r� n�n, ya ni va tan da� l�k bi -
lin ci ve hak k� kav ra m� ve pra ti �i nin de Cum hu ri ye -
tin ül ke ye as�l ar ma �a n� ol du �u nu gö rü rüz. Kök -
süz, geç mi� siz bi re yi de �il sos yal bi re yi; yurt ta ��
(ola bil di �i ka da r�y la) unut tur ma ve kö tü le me po li -
ti ka la r� n�n ter si ne Cum hu ri yet ye ti� tir mi� tir. Kö tü -
le me mis yo ner le ri de el bet yi ne Cum hu ri ye tin
ürün le ri dir. Ga li ba ‘ço �ul cu’ zih ni yet di yor lar; de -
mek ki Cum hu ri yet or ta m�n da o da var m��!

Murat  KATOĞLU

K

Unutturma politikası ve
HATIRLATMALAR

● Semra ÇELEB�
Berlin Devlet Müzesi bünyesindeki Avrupa

Kültürleri Müzesi Do�u ve Güneydo�u
Avrupa Koordinasyon Bölümü’nün projesi
olan “Casa Mare Sergisi”, karde� Berlin

Kreuzberg ilçesi Kadıköy Derne�i’nin
katkılarıyla, Caddebostan Kültür

Merkezi’nde açılıyor. 2 Kasım Cuma günü
açılı�ı yapılacak sergi, 16 Kasım’a kadar

görülebilecek. 
Casa Mare, insanları ya�adıkları

mekânlarında gösteriyor. Romanya,
Macaristan, Sırbistan ve Moldova’da

ya�ayan insanlar…

Foto�raf sanatçısı Frank Gaudlitz,
foto�raf çekmeden önce ki�ilerden

bayramlık elbiselerini giymelerini rica etti.
Bu durum kendisine, çok kere evin özel

kutlama günleri için kullanılan “güzel
mekânın” açılmasını sa�ladı. Bu

mekânlarda duvarlara asılan süsler,
halılar, perdeler, yastık ve örtüler, resimler

ve kaplar yoluyla olu�an form ve renk
çe�itlili�i, farklı kültürel kimlikleri gözler
önüne seriyor. Kılık kıyafetler ki�ilerin

güzellik idealini ve bazen de sosyal
statülerini açı�a çıkarıyor. 

Frank Gaudlitz, 2006 ve 2008 yıllarında

Romanya’nın Banat, Erdel ve Dobruca,
Macaristan’ın Budin, Sırbistan’ın Voyvodina

bölgelerinde ve ayrıca Moldova

Cumhuriyeti’nde foto�raf çekmek
için iz sürdü. Gaudlitz, kentlerde ve

kırsalda çe�itli ya� ve e�itim
düzeyine sahip farklı meslek ve

etnik gruplardan olu�an insanlarla
bulu�tu. Hem bu insanları, hem de

evlerini foto�rafladı. Evdeki
e�yaların, gündelik ya�amlarına ve

kültürlerine dair nasıl ipuçları
verdi�ini karelerine yansıttı. 
Frank Gaudlitz’le birlikte kim

Güney Do�u Avrupa’yla bulu�maya
hazırsa, her türlü istatistikî bilgiden

daha fazla ve derin bir bakı�a
sahip oluyor bu sergide.  Onunla

ba�ka bir dünyaya, ba�ka bir
zamana yapılan seyahat, kültürel

geleneklere sahip heterojen bir toplum
hakkında bilgi edinilmesini sa�lıyor. 

Anadolu kültürü
Kadıköy’de yaşıyor

Romanya’dan S�rbistan’a ‘bayraml�k’ insanlar sergisi
Foto�raf sanatçısı Frank Gaudlitz’in Romanya’dan Sırbistan’a kadar

dört farklı ülkede, bayramlık elbiseleriyle çekti�i insanların
foto�rafları, 16 Kasım’a kadar CKM’de. 

Ta �� ve bron zu ve fa ya dö nü� tü ren dua yen
hey kel t� ra� Prof. Dr. Tan kut Ök tem, dev
hey kel le rin den olu �an ret ros pek tif bir ser -

giy le Cad de bos tan Sa nat Ga le ri si’nde an� l� yor. 
“S� ra d� �� Bir Us ta: Tan kut Ök tem” ser gi si, 31

Ekim Çar �am ba ak �a m�, Ka d� köy Be le di ye Ba� -
ka n� Se la mi Öz türk, us ta n�n e�i Sem ra Ök tem,
k�z la r� P� nar Do �an ve Oy lum Ök tem ��ö zen, to -
run la r� La ra Do gan ve Han ��ö zen, da mat la r� Er -
han ��ö zen ve Ba r�� Do �an ile sa nat ç� dost la r�,
okul ar ka da� la r�, ö� ren ci le ri ve çok sa y� da Ka d� -
köy lü nün ka t� l� m�y la aç�l d�. 

Ser gi yi gez me ye ge len ler ara s�n da i�, sa nat ve
med ya dün ya s�n dan  Gen co Er kal, H�n cal Uluç,
Dev rim Er bil, Su ley -
man Sa im Tek can,
Mus ta fa Pi lev ne li,
Fu at Ko kek, Me tin
Ka �o gi bi isim ler de
var d�. 

Aç� l�� kok tey -
lin de bir ko nu� ma
ya pan Ba� kan Öz -
türk, “Hey kel le rin
y� k�l d� �� ve kut la -
ma la r�n ya sak lan d� -
�� bir dö nem de,
cum hu ri yet hey kel -
le ri ne ev sa hip li �i
yap mak tan gu rur du yu yo ruz.” di ye rek ba� la d� ��
ko nu� ma s� n� �öy le sür dür dü: “Tan kut Ök tem kur -
tu lu� sa va �� n�n bü tün cep he le ri ni duy gu la r�y la,
her yö nüy le yan s�t ma y� bi len ö� re ti ci, us ta bir
hey kel t� ra� t�r. Bu gün hey kel le rin k� r�l d� �� ve ya
kal d� r�l d� �� bir dö nem de sa y�n Ök tem’in eser le ri -
nin yüz y�l lar bo yun ca bu top rak lar üze rin de ka la -
ca �� na yü rek ten ina n� yo rum. Da ha ön ce Ka ra ko -

ta as ker le ri nin y�l lar ön ce ya p�l m�� ve top rak al -
t�n dan ç� ka r�l m�� hey kel le ri ni gör mü� tüm. Har bi -
ye an� t� n�, Ata türk’ü gör me sem bir an da on lar sa -
n�r d�m. El bet te yüz y�l lar ön ce ya p� lan o hey kel -
ler bir dö nem top rak al t�n da kal m�� ama �im di in -
san l�k bu eser le ri yer yü zü ne ç� kar m�� ve say g�y la
iz li yor. Sa y�n Ök tem’in yur dun dört bir kö �e si ne
ya y�l m�� olan eser le ri emi nim onu da yüz y�l lar
bo yu ya �a ta cak. Sa y�n Tan kut  Ök tem’in ölü mü -
nün 5. Y� l�n da Ka d� köy’de an�l ma s�, eser le ri nin
bu ra da ser gi len me si bi zim için çok bü yük bir gu -
rur.”
� “O �Y� B�R SA NAT ÇI, �Y� B�R BA BAY DI”

Ba� kan Öz türk’ün ar d�n dan Tan kut Ök -
tem’in, ser gi nin ha -
z�r lan ma s�n da bü -
yük eme �i olan k� -
z� Oy lum Ök tem
��ö zen, ba ba s� n�
an lat t�. Ök tem �un -
la r� söy le di: 

“Ben ba ba m�
ma sa ba ��m da
mem le ke ti ni kur ta -
r�r ken hiç gör me -
dim. O ön ce le ri
sev gi yi sun mak is -
te di �i so yut eser le -
rin de, son ra s�n da

ise dev an�t la r�n da, Ku va yi Mil li ye des ta n� n� yon -
tar ken, Ata türk’le bir lik te mü ca de le eden halk la r�
da, ka d� n�, i� çi yi, köy lü yü, ça� da� bir ö� ren ci yi
bir lik te i� le di. Bun la r� mu hak kak ye ni ne sil le rin
gör me si inan c� n� ta �� d�. Bu ret ros pek tif ser gi de
Tan kut Ök tem’in tüm ya �an t� s�n dan ke sit ler sun -
ma ya ça l�� t�k. Tüm eser le ri ni bu ra ya koy mak im -
kan s�z d�. Gi ri� te an�t la r�n dan fi gür ler ge tir dik. Bu

fi gür le rin bu re sim ler de ki kü çü cük bir par ça y� an -
lat t� �� n� gör dü �ü nüz de bü tü nün fo to� raf lar da çok
da ha iyi an la �� la ca �� n� dü �ün dük.”

Us ta n�n k� z� Ök tem, “O iyi bir sa nat ç� ol du �u
ka dar iyi bir ba ba ve iyi bir e� ti.” de di �i ba ba s� -
n�n Kum la’da ki ilk atöl ye evi ni mü ze ye dö nü� tü -
re cek le ri nin de müj de si ni ver di. 

� DEV HEY KEL LER BU SER G�DE!
Ser gi, sa nat ya �an t� s� bo yun ca form la r�n, ��� -

��n, göl ge nin ara y� �� n� sür dü ren; efe ler den, ozan -
lar dan, Ku va yi Mil li ye Des ta n�’na ka dar pek çok
de �e ri hey kel le riy le ya �a tan Tan kut Ök tem’in
ara m�z dan ay r� l� �� n�n 5. y� l�n da, sa nat ha ya t� n�n
tüm dö nem le ri ne ���k tu tu yor. Ser gi de ilk dö nem
so yut form lar dan fi gü ra tif ge le ce �i ni ha ber le yen

‘Öz gür lük Yüz le ri’ne dek sa nat ç� n�n bir çok ese ri
su nu lu yor, ilk de fa Tür ki ye’nin il le ri ne ya y�l m��
bü yük an�t la r�n dan fi gür le rin hey kel le ri yer al� -
yor. Ku va-i Mil li ye des ta n�n yon tu cu su, Cum hu -
ri yet’in hey kel us ta s� Ök tem, Ata türk’ü sta tik k� -
lan ve yal n�z la� t� ran hey kel an la y� �� na ba� kal d� r� -
s� n� ise onu hal k�y la bir lik te yük se len bir li der
ola rak tas vir et ti �i hey kel le riy le or ta ya ko yu yor.

“Tan kut Ök tem Ret ros pek ti fi” 31 Ekim-10
Ara l�k ta rih le ri ara s�n da Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi Sa nat Ga le ri si’nde zi ya re te aç�k ola cak.
Us ta y� kay bet ti �i miz 5 Ara l�k gü nü ise Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi sa lo nun da sa nat ç� la r� n�n
ka t� l� m�y la Ök tem an� s� na bir se mi ner ger çek le� -
ti ri le cek. 

Cumhuriyet anıtlarının
duayenine saygı duruşu

Anadolu Kültür ve Ara�tırma Derne�i AKA-DER, dört yıldır Kadıköy’de,
Anadolu halklarının dilini, müzi�ini, kültürünü ya�atma u�ra�ında. AKA-
DER yeni sezonda da farklı kurs ve atölye çalı�malarıyla dikkat çekiyor. 

Livane’de
Leman Sam

rüzgârı
● �ule ÖZÇEL�K

Mü da vim le ri bi lir, Ka d� köy’de ki Li va ne
Pub, sa de ce s� cak soh bet le rin ya p�l d� -
��, ne re dey se her ke sin bir bi ri ni ta n� d� -

�� mü� te ri pro fi li nin ya n� s� ra bün ye sin de a��r -
la d� �� s� ra d� �� mü zis yen le riy le de ta n� nan bir
yer dir. Po pü ler olan isim le ri de �il de geç ti �i -
miz ay kay bet ti �i miz halk oza n� m�z Ne �et Er -
ta�, Fu at Sa ka, Gü lay’�n ya n� s� ra Mo �ol lar,
Ez gi nin Gün lü �ü ve Mar sis gi bi öz gün grup la -
ra mü te va z� sah ne sin de yer açan Li va ne, 17
Ekim Çar �am ba gü nü çok özel bir is mi da ha
a��r la d�. Yo rum la d� �� ve ya ra t� c�s� ol du �u bir -
çok �ar k� s� y�l lar d�r ge ni� kit le ler ta ra f�n dan
din le nen Le man Sam, se ven le riy le bu lu� tu. 

Li va ne’nin 100 ki �i lik olan üst ka t� o gece
t� ka ba sa do luy du, bu yüz den pek çok ki �i s� k� -
��k l�k ne de niy le Sam’� alt kat lar da ya da d� �ar -
da ayak ta du ra rak din le mek zo run da kal d�.
Upu zun k� z�l saç la r�, ta iç ten gü len göz le riy le
sah ne de ���l ���l par la yan, ne re dey se tüm se yir -
ci le riy le s� cak bir ile ti �im ku ran Le man
Sam’�n, “sa nat ç� y�m” di ye rek or ta da ge zi nen
son ra dan gör me le re ta� ç� kar tan per for man s� n�
o’nu iz le ye me den din le mek zo run da kal d� lar
ne ya z�k ki...

Le man Sam, mil yon la r�n gön lü ne taht ku -
ran “�l la” �ar k� s� ile ba� la d� prog ra m� na, ar d�n -
dan Rüz gâr, K� ya mam Sa na, An la d�m �ar k� la r�
gel di. “Sev gi li mi ko lu ma ta k�p ora ya bu ra ya
git tim” tar z� ça buk tü ke ti len �ar k� lar ye ri ne
her ke sin bam te li ni tit re ten, iç ten ge len s� cak ve

sa mi mi duy gu la r�n an la t�l d� �� �ar k� la r� art ar da
söy le yen Le man Sam, tüm sa lo nu avu cu nun
içi ne ko lay ca al d�. 

Se yir ci ler le kur du �u s� cak ile ti �im sa ye sin -
de k� sa sü re de tüm �ar k� lar ko ro ola rak söy len -
me ye ba� la d�. �ar k� la r� ge ni� bir yel pa ze den
se çen Le man Sam, Zül fü Li va ne li’nin sev dir di -
�i “Kar l� Ka y�n Or ma n�nda”, “Odam Ki reç
Tut mu yor” ve “Ley lim Ley” �ar k� la r� n� da ses -
len dir di, Rum ça da söy le di, Ka ra de niz �ar k� la -
r� da söy le di, tür kü le ri de ih mal et me di. Do �al
ha ya t�n ko run ma s� ve hay van hak la r� ko nu la -
r�n da ki du yar l� l� �� ile ta n� nan Sam, kü çük dost -
la r� m� za sa hip ç�k ma m�z ge rek ti �i ni de s�k s�k
vur gu la d� ve tüm Ka d� köy lü le ri hay van hak la r�
için dü zen le nen yü rü yü� le re ka t�l ma ya ça ��r d�.
Ka d� köy lü se yir ci ler le bir lik te ol mak tan duy -
du �u mut lu lu �u da s�k s�k di le ge ti ren Sam,
“Ger çek ten Ka d� köy se yir ci si fark l�, ben de
Ka d� köy do �um lu yum. �im di kar �� ya ka da
otu ru yo rum. Ama Ka d� köy’de ya �a d�m. Ka d� -
köy lü ol ma duy gu su nu bi li yo rum, bu ra da çok
özel bir se yir ci kit le si var. En k� sa sü re de tek -
rar bu lu� mak üze re” di ye rek sah ne den al k�� lar -
la ay r�l d�. 

Tür ki ye’nin en güç lü ka d� �n ses le rin den bi -
ri olan, ulus la ra ra s� plat form da da ül ke mi zi ba -
�a r�y la tem sil eden, Por te kiz Cum hur ba� ka n�
Ma ri o Sua rez'a, ABD Ba� ka n� Ge or ge Bush'a,
Ma lez ya Kra l� ve Kra li yet Ai le si'ne kon ser ler
ve ren Le man Sam’� bu s� cak ve sa mi mi or tam -
da iz le mek, o ge ce Li va ne Pub’a ge len her kes
için unu tul ma ya cak özel bir ge ce ol du.

Kadıköy Belediyesi CKM Sanat
Galerisi, adı Cumhuriyet anıtlarıyla
özde�le�en usta heykeltıra� Tankut

Öktem’i aramızdan ayrılı�ının 5.
yılında ‘Sıradı�ı Bir Usta’ isimli
retrospektif sergisiyle anıyor. 
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Tüm dün ya da “The Da vid Shel drick Wild -
li fe Trust (DSWT)” gi bi sos yal so rum lu -
luk pro je le ri ve fo to� raf sa na t� na yap t� ��

kat k� lar la ad�n dan söz et ti ren Al man Im ma gis
fir ma s�, Tür ki ye’de ilk sa nat ga le ri si ni ‘In the
Re alm of Light’ is miy le 19 Ekim’de Ka d� -
köy’de aç t�. 3 ay bo yun ca sa nat se ver le rin zi ya -
ret edip ay n� za man da sa t�n ala bi le cek le ri fo -
to� raf ga le ri si nin ilk ko nu �u, dün ya ca ün lü
ödül lü fo to� raf sa nat ç� s� Jo ac him Schme is ser.
Fo to� raf ç� n�n Tan zan ya’da ya �a yan yer li halk
Had za be ler le bir lik te do �a da ya �a ya rak çek ti -
�i fo to� raf la r� da ilk kez bu ser gi de gör me f�r -
sa t� bu la cak s� n�z.

Tan zan ya’da ya �a yan en bü yük yer li
ka bi le olan Had za be ler, ol duk ça il kel bir
ha yat sür dü rü yor lar. Bin ler ce y�l d�r ay n�

yer de ve ay n� ya �am �ek liy le ha -
yat la r� n� sür dü ren Had za de le rin
en bü yük özel li �i av c� top lum ol -
ma la r�. Ha yat ta ka la bil mek için
sü rek li av la nan Had za be yer li le -
ri, özel lik le ok ko nu sun da uz -
man la� m��lar ve böl ge nin en iyi
av c� s� du ru mun dalar. Özel lik le
ya �a d�k la r� yö re de bu lun ma yan bir
a�a c�n öz su yun dan el de edi len ze hir
sü rül mü�, de mir uç lu av ok la r� ile bü -
yük kü çük hiç bir can l� y� af fet mi yor lar.
May mun la ra me ra k� olan Had za be ler,
sin si ce gel dik le ri a�aç dip le rin de mey -
ve yi yen may mun la r� av la y�p he men
pi �i rip yi yor lar. Ay n� za man da bu ka -
bi le üye le ri çok iyi bi rer as lan av c� s�.

Böl ge de ki as lan nü fu su nun azal -
ma s� n�n ba� ne de ni sa y� lan Had za -
be ler için as lan av la mak ken di ara -
la r�n da güç ve ce sa ret gös te ri si ola -
rak bi li ni yor.

Jo ac him Schme is ser’in Tan -
zan ya’n�n et nik hal k� Had za be le ri
gö rün tü le di �i fo to� raf lar �s tan -
bul’da ki ser gi nin en il gi çe ki ci ko -

nu la r�n dan ola cak. �lk de fa ya y�n la nan bu il gi çe -
ki ci fo to� raf la r�n çe ki mi Tan zan ya’da Eya si neh -
ri k� y� s�n da ya �a yan Had za be hal k� n�n ara s�n da
ger çek le� ti.

Had za be ler le il gi li il gi ni zi çe ken tüm de tay -
lar, Ka d� köy’de ba� la yan ve 3 ay sü re cek olan ‘In
The Re alm Of The Light’ ser gi sin de siz ler le. Ser -
gi, Os ma na �a Mah. Yo �urt çu park Cad. Çak mak -
ç� Apt. 44 B nu ma ra l� ad res te!
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Dünyaca ünlü foto�raf sanatçısı Joachim Schmeisser’in
Tanzanya’da ya�ayan yerli halk Hadzabelerle birlikte ya�ayarak

çekti�i foto�rafları ilk kez Kadıköy’de sergileniyor. 

Hadzabe yerlilerinin ya�am� ilk kez bu sergide

Pippa’yla ‘bellek yolculuğuna’ çıkmak…Pippa’yla ‘bellek yolculuğuna’ çıkmak…Pippa’yla ‘bellek yolculuğuna’ çıkmak…Pippa’yla ‘bellek yolculuğuna’ çıkmak…Pippa’yla ‘bellek yolculuğuna’ çıkmak…Pippa’yla ‘bellek yolculuğuna’ çıkmak…

● Semra ÇELEB�

Ta lim ha ne Ti yat ro su, ye ni se zo nu, he pi mi zin
için de de rin bir s� z� b� ra kan �tal yan sa nat ç� Pip -
pa Bac ca’n�n ba r�� yol cu lu �u nu an la tan “Pip pa”

oyu nuy la aç t�. Ga la s� ya p� lan oyu nu iz le yen ler ara s�n -
da “ba r�� ge li ni” ola rak ölen Pip pa’n�n �tal ya’dan ge -
len an ne si de var d�. 

An ne Bac ca, oyu nun so nun da sah ne ye ç� k�p
k� z� n�n son yol cu lu �u nu tüm sa mi mi yet le riy le
sah ne ye ta �� yan ti yat ro emek çi le ri ni kut lar ken, iz -
le yi ci nin bo �a z�n da ki dü �üm bi raz da ha s� k� l� yor -
du. Pip pa Bac ca’n�n ger çek ya �am öy kü sün den
yo la ç� k� la rak kur gu la nan oyu nun met ni, Lon dra
ve �s tan bul’da ya p� lan bir se ri atöl ye ça l�� ma s�y la
ha z�r lan m��. “Eu ro pe Now” pro je si kap sa m�n da
se çi len oyun, bu pro je nin ge re �i, ka t� l�m c� di �er ti -
yat ro la r�n da ge ri bil di rim le riy le �e kil len mi�. Ya ni
tam bir ko lek tif üre tim ve ulus la ra ra s� kat k� söz
ko nu su. Üs te lik oyun Ar co la The at re’da ya p� lan
bir haf ta l�k ön fes ti val de sah ne len mi� ve ka t� l�m c�
be� ül ke nin ti yat ro grup la r�, oyun üze ri ne tar t�� ma -
lar yü rüt mü�. 

� GÖÇ VE KA YIP RUH LAR
Pro je nin çer çe ve te ma s� “göç”

olun ca, oyu nun ya za r� De niz Al tun,
“yer siz lik” ru huy la Pip pa’n�n hi kâ -
ye si ni bir le� tir mi� ve or ta ya pa ra lel
iki hi kâ ye nin ke si� ti �i, çar p� c� bir
oyun ç�k m��. Al tun’un bu met ni yaz -
ma s�n da Lon dra’da ki atöl ye ça l�� ma -
la r�n da gör dü �ü ruh ha li et ki li ol mu�:
“Gi de rek da ha no ma dik bir hal alan
mo dern kül tür, “ev”ini ara yan “ka y�p
ruh lar la” do lu. Lon dra’da ki oku ma -
lar da da ba� gös te ren bu “yer siz lik”
ha li, Av ru pa l� genç ku �ak la r�n ka l� c�
ba� lar ku ra bil me aciz li �i ni te tik ler
bir du rum ola rak gö rül mü� tü. �ler le -
yen tek no lo ji sa ye sin de h�z la yer de -
�i� ti re bi len ki �i ler, “yer le� me”
kav ra m� önün de te dir gin lik
ser gi li yor.”
� �N SA NIN �N SA NA
GÜ VE N�: OTOS TOP

Oyun, Pip pa’n�n 2008
y� l� n�n 8 Mart Dün ya
Emek çi Ka d�n lar Gü -
nü’nde, ken di si gi bi bir
per for mans sa nat ç� s� olan
ar ka da �� Sil vi a ile bir lik te
ç�k ma ya ka rar ver di �i ba r��
yol cu lu �u nu dek la re et me siy -
le ba� l� yor. Üzer le rin de be yaz
ge lin lik le ri olan bu iki ka d� n�n göz le -

rin de umut var… Amaç la r�, sa -
va� ve y� k�m lar la pa ram par ça
ol mu� ül ke le re “ba r�� ge li ni”
ola rak git mek ve bir ba r�� a��
olu� tur mak… Üs te lik bu yol -
cu lu �u “in sa n� n�n in sa na gü ve -

ni nin en gü zel is pa t�” de dik le ri
otos top la yap mak…

Oyu nun iz le di �i ikin ci göç hi -
kâ ye si, Ali R� za ve Zeh ra’n�n ki. Pip -

pa’n�n ce sur ca ba r�� fik ri ni gö tür mek is te -

di �i sa va� co� raf ya s� n�n fert le ri ola rak, bo -
�al t�l m�� köy le rin den bü yük �eh re yol cu -
luk la r� n� ve ya �am mü ca de le le riy le bir lik te
gün de lik tra je di le ri göz ler önü ne se ri yor -
lar. 

� BU SER G� YA PI LA MA DI…
Pip pa ve yol ar ka da �� Sil vi a, yol cu luk -

ta giy dik le ri ge lin lik le rin yol bo yun ca u� -
ra ya cak la r� de �i �im ler le eve dö nü� le rin de
ser gi le ne cek le ri ni ilan et mi� ler di. “Ge lin -
lik le ri miz tüm kir le riy le, iz le riy le ser gi le -
ne cek. Ne ha le ge le bi le cek le ri ni �im di den
kes tir mek çok zor. Bu nu dö nün ce hep be -
ra ber gö re ce �iz” de mi� ler di ama bu ser gi
hiç bir za man ya p� la ma d�. 

Oyun,  Pip pa’n�n ölü mü ne üzü lüp bu na
dert le ne rek ya �a nan tra je di ye ça nak tut -
mak tan sa Pip pa’n�n her �ey den ön ce bir sa -
nat ç� ol du �u nun al t� n� çi zi yor ve tüm risk -
le ri gö ze ala rak ce sur ca ç�k t� �� ba r�� yol cu -
lu �u nun ne ka dar renk li ol mu� ola bi le ce �i -
ne ya k�n dan ba k� yor. 

Bir sa nat ç� n�n kar �� la� t� �� in san lar la di ya log la -
r� na, ke yif li an la r� na odak la n�r ken ül ke nin ger çek -
le rin den de kop mu yor, top lum sal ha f� za m�z la da
bi zi yüz yü ze ge ti ri yor bir an lam da. Zi ra Tür ki -
ye’de her 4 sa at te 1 te ca vü ze te �eb büs su çu ya da
te ca vü zün ya �an d� �� n� ha t�r la ma dan ede mi yo ruz
iz ler ken. 

� ‘P�P PA’NIN BA �I NA GE LEN LER
VAZ GE Ç�R ME ME L�’

Pip pa bir ka d�n ola rak gü ven le do la �a bi le ce �i

bir dün ya n�n ha ya li ni kur du. Bu ce sur ha ya li bir
per for mans ola rak ta sar la d�. Ve per for man s� 31
Mart 2008’de Geb ze’de öl dü rül me siy le son bul du. 

Ta lim ha ne Ti yat ro su’nun bü tün na if li �i ne ra� -
men, ka r�n da s� k� l� bir yum ruk la iz le yi ci yi b� rak t� -
�� ve bir kez da ha Pip pa’yla yüz le� me mi zi sa� la -
d� �� oyu nu iz le yen Pip pa’n�n an ne si, o bü yük ac� -
ya ra� men umut lu söz le riy le bi ze yol gös te ri yor:
“Pip pa’n�n ba �� na ge len ler bu nun ya p� la ma ya ca �� -
n� dü �ün dürt me me li, as�l �im di bu yü rü yü� da ha
ka la ba l�k lar la ya p�l ma l�.”

Pip pa, Ka s�m ay�n boy nu ca her Per �em be ak -
�a m� �i� li Blac kO ut Stüd yo Sah ne’de iz le ne bi lir. 

Tel: 0212 238 85 09

Barı� gelini Pippa Bacca’nın sava�ın ve acının topraklarına yaptı�ı yolculu�u ve insanların
birbirine ‘güvenini’ yeniden kazanmasını hedeflerken ya�adı�ı korkunç sonu anlatan ‘Pippa’,

Talimhane Tiyatrosu’nun yorumuyla sahnede. 
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● Gök çe UY GUN 

Eko lo ji ye du yar l�, çev re  dos tu ye �il bi na lar
ve ye �il kent ler için ça l�� ma lar yü rü ten
Ka d� köy Be le di ye si, bu amaç la Eko lo ji ye

Du yar l� Sür dü rü le bi lir Yer le� ke Kri ter le ri nin
Be lir len me si Pro je si ça l�� ma la r� na ba� la d�. Bu
kap sam da ilk i� ola rak “Bi na ve Par sel Öl çe �in -
de Ye �il Ta sa r�m ve �n �a at Kri ter le ri”ni or ta ya
ko yan bir k� la vuz ha z�r la d�. TUR KE CO �n �a at
ve Ener ji �ir ke ti ile i� bir li �iy le ha z�r la nan k� la -
vuz ile amaç, Ka d� köy'de ya p� la cak tüm ça l�� -
ma la r�n ye �il stan dart lar gö ze ti le rek ger çek le� -
ti ril me si ni sa� la mak....

Bu pro je kap sa m�n da, geçti�imiz günlerde
Ka d� köy Be le di ye si Mec lis Bi na s�'nda “Ye �il
Bi na, Ye �il Ma hal le ve Sür dü rü le bi lir Kent sel
Ya �am Kon fe rans la r�”n�n il ki ger çek le� ti ril di.
�n �a at sek tö rü tem sil ci le ri, mi mar lar, �e hir plan -
c� la r�, üni ver si te ler den ara� t�r ma c� la r� ve mes -
lek oda la r�n dan uz man la r� bi ra ra ya ge ti ren kon -
fe rans ta, Kent sel Dö nü �üm Pro je si’nin ba� la d� -
�� Fi kir te pe gi bi kent sel ye ni le me böl ge le ri ba� -
ta ol mak üze re, dep rem ris ki al t�n da ki böl ge le -
rin ye ni den plan lan ma s�n da, ye �il bi na ve ye �il
ma hal le olu �u mu için ge rek li kri ter le r ma sa ya
ya t� r�l d�.

Kon fe ran s�n aç� l�� ko nu� ma s� n� ya pan Ka d� -
köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, dün ya da
tek no lo ji nin bü yük bir h�z la ge li� ti �i ni, an cak
bu ge li �i min in san la ra ve çev re ye za rar ve ren
un sur la r� da bu lun du �u nu be lir te rek, bu ne den -
le dün ya n�n kir len me si ni ön le mek için ön lem ler
al�n ma s� ge rek ti �i ni söy le di. BM’nin 2011 kri -
ter le ri ne gö re dün ya da ki ener ji tü ke ti mi nin yüz -

de 75’inin kent ler de ol du �u nu, yi ne kent ler de ki
se ra ga z� sa l� n� m� n�n da yüz de 80 ol du �u nu an -
la tan Öz türk,Tür ki ye’de ki top lam 8 mil yon 350
bin bi na n�n top lam se ra ga z� sa l� n� m� n�n da 53
mil yon ton ola rak ger çek le� ti �i bil gi si ni ver di.
Öz türk, “De mek ki ener ji ta sar ru fu ve se ra ga z�
sa l� n� m� n�n ön len me si ne yö ne lik ted bir ler ön ce
kent ler de al�n ma l�. Kent le ri miz de ki bi na la r� ar -
t�k ik lim de �i �ik lik le ri ne yö ne lik ted bir ler le in -
�a et me li yiz. 99 dep re min den ders al ma l� y�z.
�im di dep re mi �an sa dö nü� tür me nin za ma n�.
�s tan bul'da afet le re kar �� ye ni le ne cek bi na la r�,
ener ji ta sar ru fu sa� la yan ye �il bi na lar ola rak
yap ma l� y�z. Biz ken di be le di ye bi na m�z da elek -
trik dü ze ni ni ye ni le ye rek, 1 y�l da yüz de 34’lük
ta sar ruf sa� la d�k. Ni kâh da ire mi zin ve Ka la m��
Par k�'n�n ken di elek tri �i ni gü ne� pa nel le riy le
üret me ça ba s� için de yiz. Ay r� ca Öz gür lük Par -
k�'n�n su la ma s� n�n, o böl ge nin at�k su la r�y la ya -
p� lan ma s� na yö ne lik bir dü �ün ce miz de var.
Geç ti �i miz gün ler de be le di ye mi ze 4 elek trik li
araç al d�k. Bu araç la r�n sa y� s� art t� r� la cak. �n �a -
at at�k la r� n�n da çev re yi kir let me me si, ay r�� t� r� -
la rak ge ri dö nü� tü rül me si için pro je ler de yü rü -
tü yo ruz” de di.

Ka d� köy Be le di ye si �mar ve �e hir ci lik Mü -
dü rü Erol Öz yurt da Ka d� köy ge ne lin de, özel -
lik le de Fi kir te pe’de ya p� la cak ye ni bi na la r�n su
ve rim li li �i ni önem se yen, ener ji ta sar ru fu sa� la -
yan, bol ye �il alan l�, çev re dos tu ya p� lar ol ma s�
ge rek ti �i ni söy le di. 

� YE ��L B� NA NA SIL OLUR?
Ko nu� ma s� na Ka d� köy Be le di ye si'nin bu

pro je si nin öne mi ne dik kat çe ke rek ba� la yan
Tur ke co �n �a at ve Ener ji Fir ma s� CEO’su Dr.

Duy gu Er ten, “Ka mu nun, ye �il bi na la ra il gi si
özel sek tö re oran la da ha az. Ama Ka d� köy Be -
le di ye si bu ko nu da çok önem li bir ad�m at� yor.
Ka d� köy'ün ay r� ca l� �� n� da ha iyi an l� yo ruz. Te -
ke tek bi na la r� ye �il yap maz, yer le� ke öl çe �in de
ol ma l�, Fi kir te pe gi bi... Ka d� köy'de, dün ya ça -
p�n da bir i� ya p� l� yor. Teb rik ede rim...” de di.
Er ten, “Sür dü rü le bi lir Ye �il Yer le� ke ler Yol
Ha ri ta s�” ko nu lu su nu mun da, eko lo ji ye du yar l�,
sür dü rü le bi lir bi na ve ma hal le le rin na s�l ol ma s�
ge rek ti �i ni de tay l� ola rak an lat t�. Er ten'in ko -
nu� ma s�n dan sa t�r ba� la r� ile eko lo ji ye du yar l�
yer le �i min özel lik le ri;

• Do� ru yer se çi mi önem li. Do �al or ta m�n
ko run ma s�, bi na ya p� m� için ta r�m top rak la r� n�n
kul la n�l ma ma s� ge rek.

• Tüm ge lir grup la r� n�n bir lik te ya �a ya bi le -
ce �i yer le �im bi rim le ri ku rul ma l�.

• Bi na la r�n ye �il ça t� la r�, or ga nik bah çe le ri,
ço cuk park la r�, bi sik let yol la r� ol ma l�.

• Bi na la r�n ya p� m�n da ye �il mal ze me se çil -
me li.

• �n �a at at�k la r� ay r�� t� r� la rak, ge ri dö nü �ü -
me ka zan d� r�l ma l�.

• �k li me uy gun pey zaj dü zen le me si, ik li me
uy gun ol ma l�.

• Ener ji ve su ta sar ru fu sa� la ya cak dü zen le -
me ler ya p�l ma l�.

Kon fe rans ta aç� l�� ko nu� ma la r� n�n ar d�n dan,
Ye �il Bi na Ta sa r�m la r�, Kent sel Dö nü �üm
Alan la r�n da Mü te ah hit le rin So rum lu luk la r�,
Sür dü rü le bi lir Yer le� ke ler için Bi na Ener ji Ve -
rim li li �i, Ak�l l� Ye �il Bi na lar, Ye �il Bi na lar ve
Ör nek Uy gu la ma lar,  Bi na lar da Su Ve rim li li �i
ve Gri Su Ge ri Ka za n� m�, �e hir Ya p� At�k la r� -
n�n Ge ri Dö nü �ü mü ve Ye ni den Ka za n�l ma s�,
Bi na Ya l� t� m� n�n Öne mi,  Ye ni Ne sil Yan maz
Is� Ya l� t�m Pla �� ve Ye �il Ya p� lar için Çev re
Eti ket le ri ile Ye �il Ça t� lar ve Ye �il Ürün Yak la -
��m la r� gi bi ko nu lar, uz man la r� ta ra f�n dan ka t� -
l�m c� lar la pay la ��l d�.
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en di le ri ne fark l� bi çim ler ve rip, güç lü gö rün me ye
ça l� �an in san lar la kar �� la �� yo rum. Ha yal ler ku ru -
yor lar, zi hin le rin de ya rat t�k la r� bu ha yal le ri yüz le ri -
ne, dav ra n�� la r� na, yü rü yü� le ri ne, ba k�� la r� na yan -
s� ta rak ken di le ri ne bir imaj olu� tur mak is ti yor lar.

Her �ey zi hin de ba� l� yor, ora dan ele, yü ze, yü rü yü �e
yan s� yor. �çe ri ye yan s� yan ve ya içe ri de olu �an bir �ey
yok. Ör ne �in bir ke çi sa kal b� ra k� yor, saç la r� ya ka z� t� yor
ve ya uza t�p top en se ya p� yor, ken di ni ha yal et ti �i ar tis te
ben ze ti yor. Ben zer li �i ni da ha ar t� ra bil mek için yü rü yü -
�ü nü, si ga ra içi �i ni, el ha re ket le ri ni, giy si le ri ni o ar tist gi -
bi ya p� yor. Bu ya p� lan la ra imaj olu� tur mak de ni li yor. �n -
san lar bu nun la da ye tin mi yor lar, ye ni ye ni or ta ya ç� kan
‘ima ge ma ker’la ra gi di yor lar, onun da n�� man l� ��n da giy -
si se çi yor lar, yüz le ri ne, saç la r� na, sa kal la r� na, dav ra n�� -
la r� na da n�� man �e kil ler ve ri yor. �n sa n�n, ken di se çim le -
ri, kim li �i, ki �i li �i, kal bi, ru hu bu bi çim le me nin d� ��n da
ka l� yor. �n sa n�n ken di d�� gö rün tü sü ne ba� ka la r� na öze -
ne rek ve ya ba� ka la r� n�n se çim le ri ne da ya na rak ver mek
is te di �i her �ek lin te me li ego ya da ya n�r.

�n san, ego nun olu� tur du �u bi linç siz dür tü ile sü rek -
li ken di si san d� ��, fa kat ken di olu� tur ma d� �� ima j� güç -
len dir mek is ter. D�� gö rün tü güç len dik çe, il gi çek tik çe
top lum nez din de iti bar ka zan d� �� n� zan ne der. Çün kü
ego sü rek li tah rik eder: “Or ta ya ç�k, ken di ni gös ter, fark -
l� bi ri si ol du �u nu fark et tir, güç lü gö rün, in san la r� kor kut,
sin dir, dik kat çek, il gi oda �� ol, her kes se ni be �en sin,
hay ran ol sun…” Ego nun tüm bu ça ba la r� n�n al t�n da ya -
tan �ey, önem li bir in san ola ma ma kor ku su; ya ni a�a �� -
l�k duy gu su dur.

A�a �� l�k duy gu su nu, güç le, pa ray la, bil giy le, d�� gö -
rü nü� le, ken di le ri ne biç tik le ri rol ler ve tak t�k la r� mas ke -
ler le a� mak is ter ler. Ta n�n ma, say g�n gö rün me, üs tün
ola rak bi lin me ge rek si ni mi du yar lar. Bu i� için yal n�z ca
sa ka l�n, b� y� ��n, giy si le rin yet me ye ce �i ni bi lir ler. Git tik le -
ri lo kan ta lar da otu ra cak la r� ye ri, gö re cek le ri iti ba r� çok
ön ce den be lir ler, ma sa la r� n� pa ha l� yi ye cek ler le do na t�r,
bol bah �i� ler ve rir ler. Otur duk la r� ev, bi ne cek le ri ara ba,
özel lik le ofis le rin de ki de kor hep imaj la r� n� güç len dir mek
ve ego la r� n� bes le mek için dir. Giy si le ri en pa ha l� ma �a -
za lar dan, en ün lü mar ka lar dan se çi lir. Ego as�l gü cün
içer de ol du �u nu bil mez, sü rek li d� �a r� da güç ve iti bar
arar, iç dün ya ile ba� kur maz, iç dün ya n�n üze rin de bi le
dur maz. Oy sa ki ger çek güç içer de; iç le d� ��n bir li �in de -
dir. Söz le özün, yüz le yü re �in bir ol ma s�n da d�r. �çin le d� -
��n bir de �il se kim se yi ken di ne inan d� ra maz s�n, inan d� -
ra ma y�n ca iti bar bu la maz s�n, iti ba r�n ol maz sa da hiç bir
za man güç lü ola maz s�n.

Ego sü rek li bir �ey ler is ter. �s tek le ri ne ula �a bil mek
için de her yo lu, her in sa n�, her du ru mu kul la n�r. Onun
ara d� �� üs tün lük duy gu su ve güç tür. Bun la r� olum lu tu -
tum ve dav ra n�� lar ile sa� la ya maz sa he men olum suz la -
r� de ner. Özel lik le genç ler, di �er ar ka da� la r�n dan fark l�
ol mak, fark l� ya �a mak ve güç lü gö rün mek için bir ara ya
ge li yor ve grup lar olu� tu ru yor lar. On la ra po pü ler de ni li -
yor. Es pri le ri, mu zip lik le ri, ya ra maz l�k la r� ile il gi çe ki yor -
lar. Ne de ni; ders le rin de ki ba �a r� s�, ar ka da� la r� na uyu mu
ve iyi hal le ri ile il gi çe ke me yin ce, ya ra maz l�k la r�, mu zip -
lik le ri ve kav ga c� l�k la r� ile il gi çek me ye ça l�� mak t�r. He -
def le ri ego la r� n� güç len dir mek tir. 

Ün lü maf ya ba ba la r� bü yük kor ku için de ya �ar lar.
Kor ku la r� on la r� çe te le� me ye, suç or tak l�k la r� kur ma ya
sevk eder. Ör güt sel ya p� la r� n� bes le mek için de sü rek li
pa ra te min et me ye ça l� ��r, pa ra ya yö ne lik suç lar i� ler ler.
Ego la r� n� güç len dir dik çe kor ku la r�n dan kur tu la cak la r� n�
zan ne der ler, oy sa ki kor ku la r� her gün bi raz da ha ar tar.

Ego yu güç len di ren ve in sa na üs tün lük sa� la yan bir
di �er önem li �ey de hak l� ol mak t�r. Çün kü hak l� ol mak,
yar g� la n�p hak s�z ç� kan bir ki �i ve ya du rum kar �� s�n da si -
ze bir üs tün lük ka zan d� r�r, ego yu bes ler. Si zin hak l� ola -
bil me niz için bir de hak s�z ta raf ge rek li dir. Or ta da hak s�z
bi ri yok sa, he men bir hak s�z ya ra t�l ma l� d�r. Bu nun için en
h�z l� ve ba sit yol; �i kâ yet et mek, a��r ele� ti ri ler de bu lun -
mak ve kar �� ko nu la ma ya cak öl çü de sert, tep ki sel dav -
ra n�� la ra gi ri� mek tir. O za man kar �� ta raf ya si nir le nip
kav ga eder, suç lu du ru ma dü �er ve ya tep ki siz ka l�r, si -
ner, hak s�z gö rü nür. Ego me se le le ri ken di ne gö re yo -
rum la mak ta çok us ta d�r. Top lum da öy le söz ebe le ri,
ger çek le ri çar p� tan, yan l�� la r� k� l�f la yan de ma gog in san -
lar var d�r ki… Sü rek li suç lar ve �i ka yet eder ler. Ger çek -
le ri ifa de et mek is te yen ler, ger çek le ri söy le ye cek za ma -
n� ve ola na �� bi le bu la maz lar. Te le viz yon lar da ki tar t�� ma
prog ram la r�n da ego su güç lü in san la r� gö rü yo ruz, mil -
yon lar ca ki �i nin önün de ger çek le ri çar p� t� yor, yan l�� la r�
do� ru gi bi or ta ya ko ya bi li yor lar. Ger çek le ri ifa de et mek
ke sin lik le bir sa vun ma de �il dir. Çün kü ger çek le rin sa -
vun ma ya ge rek si ni mi yok tur. Ger çek le ri ifa de et mek
ego ya da bir �ey kat maz. An cak ger çek le rin içi ne ken di
kim li �i ni zi ka ta rak an la t�r sa n�z; ör ne �in, “ be nim fik rim,
ba na gö re, be ni inan c�m “ gi bi �ey ler söy ler se niz, o za -
man ego nu zu bes li yor su nuz de mek tir. Ger çek le ri yo -
rum suz ve ya l�n �ek liy le or ta ya koy mak ge re kir. Ben lik
duy gu su ek le nen ger çek ler ego ürü nü dür.   

Ka riz ma ruh sal bir de yim dir. �çer de ki ���l t� n�n d� �a
yan s� ma s� an la m� na ge lir. Siz çe �it li �e kil le re gi re rek
imaj olu� tur mak ye ri ne içi niz de ki ���l t� y� d� �a yan s� ta cak
sa mi mi ye ti ö� re ni niz.   
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Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

ÖN CE SEV Gİ �
GÜÇ VE �MAJ

Çevre dostu projeleriyle öne ç�kan Kad�köy Belediyesi, bir ilke daha imza
atarak ilçede çevreye duyarl� ye�il binalar�n in�a edilmesine yönelik proje

ba�latt�. Kentsel dönü�üm sürecine giren Fikirtepe ba�ta olmak üzere tüm
Kad�köy’ü ilgilendiren çal��malar kapsam�nda, ilçede yeni yap�lacak tüm

binalar�n ‘çevre odakl�’ olarak tasarlanmas� öngörülüyor.

Kadıköy’de binalar yeşillenecek!Kadıköy’de binalar yeşillenecek!Kadıköy’de binalar yeşillenecek!Kadıköy’de binalar yeşillenecek!Kadıköy’de binalar yeşillenecek!Kadıköy’de binalar yeşillenecek!
KADIKÖY’DE ‘YEŞiL BiNA YEŞiL MAHALLE’ TARTIŞILDI

KADIKÖY Belediyesi, meclis karar�
ç�kararak yenileme sürecinde olan

Fikirtepe ba�ta olmak üzere Kad�köy’de
in�a edilecek daire say�s� 50 ve üzerindeki

binalara, gri suyun yeniden kullan�m�na
uygun olarak düzenlenmeler yap�lmas�
zorunlulu�u getirdi. Buna göre gri sular

(küvet, lavabo ve du�tan gelen su)
ar�t�larak, bahçe sulamas�, genel temizlik,
araba y�kanmas�, tuvalet rezervuarlar� gibi

yerlerde yeniden kullan�lacak. �BB
Meclisi'nden de geçen bu karar ile

�stanbul'da ilk kez bir ilçe belediyesi gri
sular�n geri dönü�ümünde önemli bir

ad�m atm�� oldu. 
CHP’L�LER TOPBA�’A 

‘GR� SU’YU SORMU�TU
CHP �BB Meclis Üyeleri Serdar Bayraktar
ile Dr. Hakk� Sa�lam, haz�rlad�klar� yaz�l�

soru önergesi ile gri su geri kazan�m
sisteminin önemine de�inerek, “Bir evde

kullan�lan suyun yüzde 80’i banyo ve
mutfaktan kaynaklanan gri sudur. Gri su
geri kazan�m sistemleriyle, yüzde 50 su
tasarrufu sa�lanabilir” hat�rlatmas�nda

bulunarak, �stanbul Büyük�ehir Belediye
Ba�kan� Kadir Topba�’a, “Hem gri su,

hem de ileri biyolojik ar�tma tesislerinde
ar�t�lm�� sular�n yeniden kullan�m�

konusunda etüt, plan, proje, uygulama
a�amas�nda hangi çal��malar vard�r?

Varsa detaylar� nedir?” sorular�n�
yönelttiler.

FiKiRTEPE’NiN 
GRi SULARI DA
DÖNÜŞECEK!

Sel Proje’den yüksek mimar Sinem Öztürk, ye�il
yerle�keler kurulması konusunu, mimarlar ve

yüklenici firmalar açısından de�erlendirdi. 

Tur ke co �n �a at ve Ener ji Fir ma sı 
CEO’su Dr. Duy gu Er ten, ‘ye�il binalar’la 

ilgili detaylı bir sunum yaptı.

Konferansta ye�il
bina sertifikaları

LEED ve BREAM da
ele alındı.

Türkiye'de 21 adet
LEED, 19 adet de
BREAM sertifikalı

ye�il bina var. 
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Ka d� köy lü ga le ri ler, sa nat ini si ya tif le ri ve
ta sa r�m me kân la r�, “�ka met gâh Ka d� köy-
Bir lik te ve Ba ��m s�z” ba� l�k l� et kin lik ler

di zi si nin ikin ci si ni 7 Ka s�m-9 Ara l�k 2012 ta rih -
le ri ara s�n da ger çek le� ti ri yor. �l kin de Ana do lu
Ya ka s�’nda ki üre ti mi ve pay la �� m� ç� k�� nok ta s�
ola rak alan et kin lik, bu y�l içi ne ye ni me kân la r�,
Ka d� köy’de üre ten sa nat ç� la r�n ya n�  s� ra Av ru pa
ya ka s�n dan ve yurt d� ��n dan ka t� lan sa nat ç� la r�
da ka ta rak yo la de vam edi yor.

Yu ka r� dan a�a �� ya bir ör güt len me mo de li
ye ri ne, ka t� lan her me kâ n�n ve her sa nat ç� n�n
ken di öz gün lü �ü ve ba ��m s�z l� �� n� ko ru ya rak
bir lik te ha re ket et me ve pay la� ma mo de li ni be -
nim si yor.

Sa nat ç� lar,  kav ram sal ve bi çim sel bir çer çe -

ve nin içi ne gir me den re sim, hey kel, vi de o, il lüs -
tras yon, fo to� raf, yer le� tir me, ta sa r�m ve ka ri -
ka tür  gi bi fark l� di sip lin ler de ki ça l�� ma la r� n� 12
ay r� me kân da ser gi le ye cek ler. Ser gi le rin ya n�
 s� ra çe �it li per for mans lar, kon ser ler, work shop -
lar, sa nat ç� ko nu� ma la r�, ço cuk lar la ya p� la cak
ça l�� ma lar la pa nel ler ve söy le �i lerle de iz le yi ci -
ler le bu lu �u la cak.

7 Ka s�m-9 Ara l�k 2012 ta rih le ri ara s�n da
ger çek le� ti ri le cek olan �ka met gâh Ka d� köy, As -
falt Art Gal lery, Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi
(Hush), �s tan bul Ha t� ra s� Fo to� raf Mer ke zi,
Kar gART, Hal ka Sa nat Pro je si, Ka bi ne Na di re,
Sa nat Ba ha ne, Ze la zo, Ta sa r�m Par k�, Du ni a,
G�T ve Burg Gie bic hens te in Uni ver sity of Art
& De sign’da ger çek le� ti ri le cek. 
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TOPLUM, bireylerin birarada etkile�im
ya�ad��� tan�ml� bir olgu. Toplumun varl��� ve

yönelimleri, yine o toplumun içerisinde yer alan
bireylerin istekleriyle, ad�mlar�n� ortaya

koymas�yla, görünür hale geliyor. Bu nedenle
farkl� toplumlar�n içerisinde ya�ayan bireyler,
kendi bünyelerinde görmedikleri isteklere,

ad�mlara daha duyarl� oluyorlar.
Bu hafta Madrid’de bulunuyordum.

Bahsetti�im bak�� aç�s�n�, 3 ayr� konu
ba�l���nda gözlemleme imkan� buldum. 

�lki �spanya’n�n içinde bulundu�u mali krize
yönelik toplumun rahats�zl�klar�n� ortaya

koydu�u yürüyü�lerdi. Buradaki halk oldukça
heyecanl�, konu�urken size kavga ettiklerini

dü�ündürecek kadar da enerji dolular. Onlar�n
yapaca�� bir protestonun, herkesten oldukça

farkl� �ekilde gürültülü ve olayl� geçece�ini
dü�ünmü�tüm, lakin yan�ld�m. �spanyollar,

pankartlarda, toplu halde söyledikleri
sloganlarda ve yürüyü�lerdeki yöntemleriyle
fark�ndal�k yaratmak konusunda etkili, kabul
edilebilir ve uygar bir yol seçmi�ler. Bunun

di�er yan�, yap�lan yürüyü�ün bir hak oldu�unu
bilen kolluk kuvvetlerinin, ba�ta bu yürüyü�ü
yapanlar için en sa�l�kl� �ekilde geçmesini

sa�layan uygar davran��lara sahip olmalar�.
�spanya’da toplumun kendini

temsili ile ilgili haklar�n verilmesi
ile kullan�lmas�nda ciddi

ad�mlar at�lm�� oldu�u da pek
tabii ki bu bütünle�mi�

durumda bir art�. �spanya’da
gördüklerim sadece bu

olayla kalmad�, herhalde
bulundu�um hafta sonuna
denk gelmi� olacakki, SOL

meydan�nda 100 kadar
hayvansever, kötü

ko�ullarda kesim yapan
birçok kurulu�u video

gösterisiyle if�a
ediyordu. Kendileriyle

konu�tu�umda üyelerinin
hiçbirinin et ve et ürünleri yemedi�ini, bunun

yan�nda yapt�klar� çal��malar�n �ngilterede
sürdü�ünü söylediler. Geçen hafta kendi

örgütlerinden bir üye, �ngiltere’de kesim yap�p
et üreten hat�r� say�l�r bir firman�n, ko�ullar�n�
gösteren bir video yay�nlam��. Bu videoda o

kadar kabul edilmez görüntülerle kar��la��lm��
ki, firman�n sahibi olay�n ortaya ç�kmas�ndan 5
gün sonra intihar etmi�. “Bunun böyle olmas�n�
istemezdik ancak, biz bunlar� ortaya koymak

istiyoruz” dediler. Turistik bir meydanda,
büyük bir barkovizyon ve birçok gönüllü ile
sessiz ve sakince bu bilgilendirmeyi gece

boyunca sürdürdüler. Meydan güvenli�inden
sorumlu al���lagelmi� kolluk kuvvetlerinin

yan�nda, ba�ka bir takviye kuvvet ve yahut
tedbire de rastlamad�m. Türkiye’de kurumlar�n

if�a edildi�i, Taksim Meydan�’nda bir
barkovizyonlu gösteriyi gözümün önüne
getirmek istedim. Herhalde hayal kurarak

ancak tartabilirdim, zira hiç buna benzer bir
durum görmemi�tim… 

Son olarak anlataca��m ise buradaki bir örnek
de�il. Burada 10 ayr� Avrupa ülkesinden gelen

sosyal konularda yönetici arkada�lar�mla 5
gündür biraraday�m. 29 Ekim sabah�

bilgisayar�mla a��r� ilgilenmi� olmamdan dolay�
dikkatlerini çekti�imde bana sordular: “Bir

konu mu oldu takip etti�in?” diye. Ben de
Türkiye’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayram�

kutlamalar�yla ilgili genel tabloyu anlatmaya
ba�lad�m. Ben anlatt�kça onlar�n ilgisi ve bilgi
edinme iste�i de artt�. Sonunda öyle bir hal

ald�k ki ara ara gelip “Durum ne oldu? Halk ne
yap�yor? Her �ey yolunda m�? Yaralanan var

m�? Kaç ki�i oldular?” gibi sorular birbirini
kovalamaya ba�lad�. Evet, farkl� toplumlar�n
farkl� dinamikleri �imdi devreye giriyor. Tüm
olaylar� birbiri aras�nda tartt���m�zda kar��ma

�öyle bir tablo ç�kt�: Siyasi erk, toplumsal
olaylarda belirleyici rolü olan örgütlenmelere,

ülkeden ülkeye farkl�l�k gösteren olgunluklarda
yakla��yor. Toplum sorun ya�ad��� konularda
baz� ülkelerde di�erlerinin hiç önemsemedi�i

detaylara girerken-ABD Seatle’da halk�n,
Lunapark ���klar�n�n kentin güzelli�ini

bozdu�undan dolay� ba�latt��� kampanya-baz�
toplumlarda oldukça net bir hakl�l�kla ortaya

konanlar, kolluk kuvetleri taraf�ndan
bast�r�lmaya çal���l�yor. Bir di�er tespit, halk�n
istedi�i ile halka o hakk� verenin sunduklar�

aras�nda bir fark olu�mas� durumunda
ya�ananlar. Halk�n, kendilerine sunulan�

sorgulama hakk�n�n var oldu�u toplumlarda
toplumsal hareketlere izin veriliyor ve bunlar

kabul görüyor. Dikta veya bask�c� toplumlarda
bu durum, siyasi erk taraf�ndan kabul

edilmiyor topluma o hak verilmiyor. Yine bir
ba�ka ba�l�k, e�er toplum gerçekten bir
konuda ve ba�l�kta �srarc� olur, bunu her

geçen an artan bir istekle dile getirirse, bunun
kar��s�nda seçilmi� ya da atanm�� erk

duram�yor. Olgunluk ve de söylemle ilgili
konuya gelince; Avrupa toplumlar�

ki bunlar

�skandinav,
Akdeniz gibi ayr�mlar� da içinde
bar�nd�rsa da, temsil hakk� konusunda ciddi
anlamda bir noktaya eri�mi� durumdalar.

Amerika’da Kuzey, Orta ve Güney olarak daha
ciddi farklar görülse de, Kuzey Amerika’daki

temsil hakk� örnek olarak gösterilmeye devam
ediyor. Orta ve Güney topluluklar� daha

heyecanl� ve mücadeleci biçimde bu haklar�
elde ediyorlar. Bizim de içinde bulunlu�umuzu
Ortado�u toplumlar� kültüründe ise halk, bask�

kar��s�nda bir yere kadar çok sessizken bir
yerden sonra s�n�r tan�mayan bir duruma geçi�

yap�yor. Bunun bir di�er sebebi, ülkenin
tablosu demokratik görünse de pratikte,
yönetim sistemin tek ba�l� olmas�yla ilgili.

Asya’da toplumda bireyin sakin ve sükun rolü,
o’nu süreçteki �srar� ile bir yere ta��yor, temsil

hakk�n� elde ediyor. Uzakdo�u’da bulunan
Japonya gibi bir ülkede ise görevini

yapamad���n�, topluma zarar verdi�ini gören
ki�i her ne pozisyonda olursa olsun olgunlukla,

hatta utançla özür düleyerek çekilebilme
erdemini gösteriyor. Herkesin almas� gereken
bir yol var, ancak bu yollar al�nacak diye hiçbir

toplum da durup bekleyecek türden de�il.
�ste�ini ve ataca�� ad�m� hep biliyor… 

TOPLUM

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

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ

Bu yıl da sanatın adresi
‘İKAMETGÂH KADIKÖY’

Atatürk’ün an�s�na özel sergi

Op ti mum Out let’in ev sa hip li �in de 23 Eki m–
11 Ka s�m ta rih le ri ara s�n da ger çek le �en,
Ata türk Por tre le ri ve Ata türk Ev le ri re sim

ser gi le rin de zi ya ret çi ler, Ata türk ad� na ha z�r la nan
çok özel eser le ri  gör me f�r sa t� n� ya ka l� yor.

Son 10 se ne dir ya� l� bo ya, ak ri lik ve de ko ra tif
re sim ler üze ri ne ça l� �an de ne yim li res sam Rüz gâr
Fi dan’�n Ata türk Por tre le ri’nden olu �an ko lek si yo -
nu Op ti mum’da sa nat se ver ler le bu lu �u yor.  Ay r� -
ca; Es ki Türk Ev le ri ve Ta ri hi Eser ler ça l�� ma la -
r�y la dik kat çe ken sa nat ç� I��k Un gan Ok �an’�n
eser le ri de Ata türk Ev le ri ko nu lu ser gi de yer al d�.

Fi dan’�n ser gi aç� l� �� na; �s tan bul Em ni yet Mü -
dür Yar d�m c� s� Vey sel Ti pi o� lu, Ka d� köy Kay ma -
ka m� Bi rol Ku ru bal, Ata �e hir Be le di ye Ba� kan
Yar d�m c� s� Hü se yin H�� man ile CHP �l çe Ba� ka n�
Ne ca ti Ek �i de ka t�l d�. Ser gi le rin aç� l� �� Gu in ness
Re ko ru sa hi bi Dans Key fi Dans Aka de mi si’nin
özel gös te ri le riy le ger çek le� ti.

�stanbul Optimum Outlet, 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü
kapsamında, iki farklı resim

sergisine ev sahipli�i yapıyor.
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Re �at Nu ri Gün te kin �l kö� re tim Oku lu,
okul reh ber ö� ret men le rin den Meh met
Ko nuk’un ba� lat t� �� “Kül tür-Sa nat Gün -

le ri” kap sa m�n da ge çen se ne ol du �u gi bi bu e�i -
tim-ö� re tim dö ne min de de ala n�n da uz man
isim le ri a��r la ma ya de vam edi yor. 

Re �at Nu ri Gün te kin Or ta oku lu, bu se ne ki
“Kül tür-Sa nat Gün le ri”ne 15 Ekim Pa zar te si
gü nü, Türk çe mi zin y�l maz sa vu nu cu su Prof. Dr.
Fey za Hep çi lin gir ler’i a��r la ya rak ba� la d�.
“Mak sa d� m�z, ö� ren ci le ri mi zi, ala n�n da ça l�� -
ma lar üret mi� böy le si de �er li ki �i ler le ta n�� t� r�p
on la ra fark l� ba k�� aç� la r� ka zan d�r mak, ha yat la -
r� n�n ve çev re le ri nin da ha da faz la id ra kin de ol -
ma la r� n� sa� la mak, iç le rin de var olan ve bel ki
de or ta ya ç� ka ra ma d�k la r� duy gu ve dü �ün ce le -
rin or ta ya ç� ka ra bil mek” di yen Meh met Ko nuk,

oku lun kon fe rans sa lo nun da ger çek le� ti ri len bu
bu lu� ma lar ve söy le �i ler sa ye sin de ö� ren ci ler -
de ki ai di yet duy gu su nun ge li� ti �i ni söy le di. Ko -
nuk, Sa nat Gün le ri’ne, ö� ret men le rin ve ö� ren -
ci le rin pro je le ri ne des tek ve ren Okul Mü dü rü
Muh te rem Y�l d�z’a da te �ek kür et ti. 

Re �at Nu ri Gün te kin �l kö� re tim Oku lu’nda
“Kül tür-Sa nat Gün le ri” ge le cek ay lar da da de -
vam ede cek.  

● Gökçe UYGUN

K� sa bir sü re önce Yel de �ir me ni'nde ye ni
bir der nek ku rul du; Bir lik te Umut Der -
ne �i... K� sa ad�y la 1Umut. As l�n da der -

nek ye ni de �il. 99 dep re mi nin ar d�n dan dep -
rem ze de ler le da ya n�� mak için olu� tu ru lan da -
ya n�� ma n�n, gü nü mü ze uza nan ha li. �lk
1Umut, 2005 y� l�n da Kar tal'da hiz me te
gir mi�. Onu 2007'de Se fa köy,
2008'de Tak sim, 2009'da
An ka ra, 2010'da da �z -
mir olu �um la r� iz le -
mi�. Bu y�l da Yel -
de �ir me ni ve �z -
mit bi le �en le ri
fa ali ye te gir mi�.
Tüm bu der nek -
le rin ama c�,
yok sul s� n�f la r�n
kar �� kar �� ya kal -
d�k la r� so run la r�
bir lik te tar t�� ma s�,
or tak çö züm ler ara ma -
s� ve mü ca de le et me im -
kan la r� n�n ge li� ti ril me si...
Ken di le ri ne sim ge ola rak kar ga’y�
seç mi� ler. Çün kü kar ga, çir kin li �in den do la y�
‘öte ki’ gö rü len, ama as l�n da ze ki, mü ca de le ci,
da ya n�� ma c� ve öz gür lük dü� kü nü bir hay van...

� YEL DE ��R ME N�’N�N UMUT’U...
Biz de Yel de �ir me ni Du ate pe So kak’ta ki

der ne �i zi ya ret ede rek, 1Umut ak ti vist le riy le
ko nu� tuk.

Ka d� köy'de 2011 y� l� ba� la r�n dan iti ba ren
bi ra ya gel me yi ba� la m�� lar. Ey lül ay� için de de
der ne �i kur mu� lar. Pe ki ne den Yel de �ir me -
ni’ni seç mi� ler? “Sos yal çev re si aç� s�n dan...
Ma hal le için de ol ma s� n� çok is te dik. Yel de �ir -
me ni he pi mi ze s� cak gel di. Ço �u muz da za ten
Ka d� köy lü yüz. Ka d� köy, sos yal ya p� iti ba riy le

de böy le bir olu �u ma ev sa hip li �i
yap ma ya çok uy gun.”

As�l amaç la r� ka pi ta -
liz min ben cil le� tir di �i

in san la r�, ba� ka bir
da ya n�� ma kül tü -
rüy le birara ya
ge ti re bil mek...
Bu bir tep ki as -
l�n da. Ka pi ta liz -
min or ta ya ç� -

kar d� �� ma� du ri -
yet le re, ve bu nun

so nuç la r� na kar ��,
ba� ka bir top lum ya p� -

s� is te yen le rin tep ki si!
“Da ya n�� ma n�n pek çok yo lu

var” di yor lar ve ba� l� yor lar an lat -
ma ya; 

“Ev ka d�n la r� için da ya n�� ma top lan t� la r�
dü zen le mek, i� ara yan la ra yol gös ter mek, or -
ga nik ürün da ya n�� ma a�� ile do �al ürün le rin
tü ke ti ci ye dü �ük fi yat tan ula� ma s� n� sa� la mak,

özel lik le ço cuk ve genç le rin sos yal ha yat la r� na
kat k� su na cak çe �it li atöl ye ler dü zen le mek,
kurs lar aç mak, kent sel dö nü �ü me kar �� far k�n -
da l�k ya rat mak...

�u an için sa de ce or ga nik ürün da ya n�� ma -
s� kap sa m�n da Trak ya'dan ge len zey tin ve Ri -
ze'den An zer ba l� n�n sa t� �� ya p� l� yor der nek te.” 

� ‘UMUT TA C� R� DE �� L�Z’
Ama tüm bun la r� ya par ken de kim se ye

“umut” ol ma ma ya dik kat edi yor lar. 
“Biz umut ta ci ri de �i liz!” di yor lar; “Biz bir

ha y�r ku ru mu de �i liz. Bü yük de �i �im ler yap -
mak id di as�n da da de �i liz. Ha ya t�n için den bir
�ey le ri de �i� tir me ye ça l� �� yo ruz sa de ce. Ama
bu nu kim se nin ye ri ne biz ya pa ma y�z, yap ma -
ma l� y�z. Bi ri nin ad� na bir  �ey yap mak ye ri ne,
O'nun la bir lik te yap ma y� ter cih edi yo ruz. ‘Biz
gel dik, si ze yar d�m c� ola ca ��z’ de mi yo ruz.
Her ke sin öz ne si ol du �u, kat k� sun du �u bir or -
tam...”  

www.bi ru mut.org
Te le fon: 0546 525 06 84
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7-8 Kas�m tarihleri
aras�nda yap�lacak

olan VI. �stanbul
Bili�im Kongresi’nde

Ak�ll� �ehirler ve
Ya�am Stratejileri

tart���lacak. Türkiye
Bili�im Derne�i ve

Bahçe�ehir
Üniversitesi i�birli�i ile
düzenlenen kongre,

T.C. Ula�t�rma,
Denizcilik ve

Haberle�me Bakanl���, Bilgi Teknolojileri
Kurumu, Marmara Belediyeler Birli�i,

�stanbul Büyük�ehir Belediyesi ve
Kad�köy Belediyesi’nin deste�iyle

yap�lacak. Kongrede kamu kurum ve
kurulu�lar�, özel sektör, sivil toplum
kurulu�lar�n�n temsilcileri ve gençler,

ak�ll� �ehirleri tart��acaklar.  
VI. �stanbul Bili�im Kongresi “Ak�ll�
�ehirlerde Ak�ll� Ya�am ve Ba�ar�

Örnekleri” temas�yla 7-8 Kas�m 2012’de
Bahçe�ehir Üniversitesi Be�ikta�

yerle�kesinde 100’den fazla
konu�mac�n�n kat�ld��� 25 farkl�

oturumda gerçekle�ecek. 
Türkiye nüfusunun yüzde 76’s�

�ehirlerde ya��yor. Bu durum trafik,
yap�la�ma, hava kirlili�i, e�itim, sa�l�k,

güvenlik, ileti�im, alt yap� ve i�sizlik gibi
birçok sorunu da beraberinde getiriyor.

Son y�llarda ba� döndürücü bir h�zla
geli�en Bili�im Teknolojileri; �ehirlerde

sorunlar�n çözülmesi, kamu
hizmetlerinin iyile�tirilmesi ve

vatanda�lar�n ya�am kalitelerinin
artt�r�lmas�na önemli katk�lar sa�l�yor.
Dünyan�n en önemli �ehirleri, bili�im

teknolojilerini kullanarak “Ak�ll� �ehirlere”
geçi�le sorunlar�n üstesinden gelme

yoluna gidiyor.
VI. �stanbul Bili�im Kongresi’nde
a�a��daki konulara yer verilecek:

� Akıllı �ehirler:
Belediye Ba�kanlar� Toplant�s�, Ak�ll�
�ehirlerde Do�ay� Korumak, Ak�ll� ve

Ya�anabilir �ehirler STK Forumu,
Sosyal Belediyecilik, �ehrin Teknoloji
Liderleri Ak�ll� Teknoloji ile Ak�ll� �ehir

Olu�turulmas�, �ehirde Mobil Ya�am -
Mobil �ehir Uygulama Örnekleri, Ak�ll�

�ehir’e Giden Yolda Yap�lmas�
Gerekenler, Anadolu’nun Marka ve
Rekabetçi �ehirleri, Kent ve Ya�am,

Kente KOB�, Siber Güvenlik
oturumlar�nda Türkiye ve Dünyadan

örnekler ile �ehirlerimizi ya�anabilir ve
ak�ll� �ehre nas�l dönü�türece�imiz

konu�ulacak. 
� Akademik Bildiriler:

Türkiye’de ilk kez “Ak�ll� �ehirler”
çerçevesinde “Akademik Bildirilerin”

sunuldu�u bir kongre
gerçekle�iyor.

Akademik Hakem
Kurulu’nca

sunulmaya de�er
bulunan 25 bildiri ile

�ehirlerin, Ak�ll�
�ehirlere

dönü�türülmesine
bilimsel aç�dan

çözümler
üretece�ine
inan�yoruz.  

� Bili�im Kentleri Klavuz Çalı�tayı:
TBD Bili�im Kentleri Çal��ma Grubu

(50’den fazla kamu, özel sektör
çal��an�ndan olu�uyor) taraf�ndan yerel

yönetimler, belediyeler, merkezi
yönetimler, il özel idareleri, valilikler, ilgili

di�er kamu kurumlar� ve vatanda�lar�
hedef alan; yerel yönetimlerde, i�
süreçlerinin verimlili�ini, etkinli�ini
artt�racak, �effafl��� ve kat�l�mc�l���
sa�layacak bili�im teknolojileri ile

desteklenmesi için yerel yöneticiler
aras�nda bilgi ve deneyim payla��m�n�n
sa�lanmas�na, fark�ndal�k ve gereksinim
duyulan kaynaklar� olu�turmaya yönelik
çal��malar�n öncesi ve sonras�ndaki i�

süreçlerinin takibinde yararl� olmak
üzere olu�turulan 4 y�ll�k çal��man�n

ürünü olan k�lavuz kitapç���n son �ekli
üzerinde konu�ulacak. K�lavuz kitap, bu

haliyle bile birçok yerel yönetimin i�
süreçlerinde referans al�narak

uygulanmaya ba�land�.  
� Genç Giri�imciler Forumu ve E-

Dönü�üm Bili�im Yıldızları Yarı�ması:
30 ya� alt� nüfusu a�an Türkiye’nin

büyümesini sürdürüp, dünyan�n önde
gelen ülkesi haline gelmesi için
“Giri�imcili�in ve �novasyon”

desteklenmesi bir zorunluluk. Genç
giri�imcilerin ba�ar� öykülerinin

payla��ld��� ve i� süreçlerini internete
ta��yan kurum ve ki�ilerin ödüllendirildi�i

yar��ma program� ülkemiz için 
“stratejik” öneme sahip. 

�ehirdeki ya�am� kolayla�t�r�c�
teknolojileri ö�renmek, uzmanlardan

ya�anabilir �ehirlerin nas�l olmas�
gerekti�i konularda bilgiler edinmek,
internet ça��n�n giri�imcilerinin ba�ar�

hikayelerini ö�renip, ya�am�n�za
uygulaman�z için siz de�erli

okuyucular�m�z� kongremizde görmek
istiyoruz. Etkinlik ücretsiz olup, web
sitesinden kay�t olunmas� gerekiyor. 

Sevgi ve sayg�lar�mla,

Levent KARADA�
(Türkiye Bili�im Derne�i �stanbul
�ubesi Yönetim Kurulu Ba�kanı)

www.istanbulbilisimkongresi.org.tr

BiLiŞiM KONGRESi BAŞLIYOR!

kim ay�nda bir yan da Ak bank Caz Fes ti va -
li, Bo ru san �s tan bul Fi lar mo ni Or kes tras�,
Bo �a zi çi Üni ver si te si, �s tan bul Re si tal le ri;
di �er ta raf ta Film Eki mi, Pe ra Mü ze si gi bi

sa nat ku rum lar� bir çok ül ke den ya banc� sa natç�lar�
a��rlad�lar, Türk sa nat se ver le re sun du lar. An cak bu
yaz�n�n ko nu su Türk sa natç�lar�n�n ulus la ra ras� sa nat
pi ya sas�nda ki se rü ven le ri... Ben bu ra da sa de ce bir
iki ta ne sin den bah se de bi le ce �im el bet te...

Seç kin Pi rim, 1977 An ka ra do �um lu bir sa natç�.
Mi mar Si nan Gü zel Sa nat lar Üni ver si te si Hey kel Bö -
lü mü me zu nu. �s tan bul, Frank furt, New York, �an -
gay ba� ta ol mak üze re farkl� �e hir ler de 20'nin üze ri -
ne ki �i sel ve kar ma ser giy le sa nat se ver ler le bu lu �an,
mü ze ko lek si yon lar�nda yer alan Pi rim, ça� da� ta -
sar�mlar� ve hey kel le riy le gü nü mü zün önem li hey kel
sa natç�lar�ndan ka bul edi li yor. Çal��ma lar�n� Be yo� -
lu’nda ki atöl ye sin de sür dü ren Pi rim’in son dö nem
hey kel ve ka��t çal��ma lar�n� kap sa yan “Di sip lin Fab -
ri kas�” ba�l�kl� ki �i sel ser gi si, 29 Ekim-4 Kas�m ta rih -
le ri aras�nda, Lon dra'da ki Sa atc hi Gal lery’de aç�ld�.
Ma lum Lon dra, sa nat�n dün ya da ki en önem li bir kaç
mer ke zin den bi ri. 27 y�l ön ce ku ru lan ve o gün den
bu gü ne mo dern sa nat�n çe kim mer ke zi ha li ne ge len
Sa atc hi Gal lery ise Lon dra'n�n ön de ge len ga le ri le ri
aras�nda yer al�yor. Ga le ri, ku ru lu �un dan bu ya na ilk
kez bir Türk sa natç�s�n� ki �i sel ser gi siy le a��rl�yor.

Do ruk han Do ruk’u Kad�köy lü ler ge çen se ne Sü -
rey ya Ope ras�’nda Su na Kan ve Ca na Gür men ile
bir lik te çald��� tri o kon se rin den hat�rla ya bi lir ler. Genç
vi yo lon sel ci geç ti �i miz ay, Li ons Av ru pa Mü zik
Yar��mas�’nda Tür ki ye'yi tem sil et ti. 18 Av ru pa ül ke -
si ni ge ri de b�ra kan Do ruk han, Brük sel’de yap�lan vi -
yo lon sel yar��mas�nda Tür ki ye ad�na bi rin ci ol du.

Kül tür ve Tu rizm Ba kanl���'n�n hi ma ye sin de, AB
Ba kanl���, Ba� ba kanl�k Tan�tma Fo nu ve Ro ma Bü -
yü kel çi li �i'nin des te �in de ger çek le� ti ri len Ro ma Türk
Film le ri Fes ti va li’nin ikin ci si 18-21 Ekim ta rih le ri
aras�nda ger çek le� ti. Bu fes ti va lin �tal ya’da ger çek -
le� me si çok ma nal�, çün kü �tal ya Av ru pa'da en az
Türk’ün ya �ad��� ül ke ler den bi ri. �n gil te re, Al man ya,
Fran sa, Hol lan da ve ya Avus tur ya de �il; �tal ya! De -
mek ki bu fes ti val ora da ya �a yan Türk le re de �il, �tal -
yan la ra yö ne lik dü zen le ni yor. Ya ni Al man ya’ya gi dip
Türk le re kon ser ver me ye ben ze mi yor. Bu çok önem -
li, bir o ka dar da risk li bir ad�m. Üs te lik bu y�l Nu ri Bil -
ge Cey lan, Ze ki De mir ku buz, Fa tih Ak�n, Ümit Ünal
gi bi yö net men le rin film le ri nin yan� s�ra ‘Türk ler ne ye
gü ler’ ba�l��� alt�nda ‘Ey vah Ey vah’, ‘Vi zon te le’ gi bi
ko me di film le ri de prog ram da yer ald�. Dün yan�n her
ye rin de in san lar a�a�� yu kar� ayn� �ey le re üzü lür ler,
bu yüz den a� lat mak ko layd�r da gül dür mek öy le de -
�il. Her mil le tin es pri an lay��� farkl�d�r. Fa kat an la��lan
Türk ler le �tal yan lar�n mi zah an lay��� tu tu yor, çün kü
ko me di film le ri bir hay li kah ka ha ko parm��. Mer ve �n -
ce’nin ‘Gas sal’ adl� fil mi nin de özel bir il gi gör dü �ü nü
söy le me den geç me ye lim.

Ro ma Türk Film le ri Fes ti va li “An ne ci �im Türk ler
ge li yor ama film le riy le” slo gan�yla dü zen len di. Bel ki
Ro ma’da pek de �il ama, Ve ne dik’e gi dip de “Tür -
küm” de di niz mi hep si nin ilk ref lek si “Türk ler bu ray�
ku �atm��t�” de mek olur. Türk de yin ce ilk ak�llar�na
ge len �ey sa va�. Hat�rlad�klar� imaj, 1680'ler den kal -
ma ama onun üze ri ne hiç bir in ti ba ya ra ta mam���z
de mek ki. Bu da kon so los luk aç mak la, tu rist ola rak
zi ya ret et mek le bir imaj�n de �i� me di �i ni gös te ri yor.
Dün ya da ki ‘bar bar Türk ler’ imaj�m�z� de �il y�llar,
yüzy�llar geç se za man�n ken di li �in den si le me ye ce �i
an la��l�yor. De mek ki sil mek de �il, üze ri ne yaz mak
ge re ki yor. Çi vi çi vi yi sö ker mi sa li, bir imaj� sil me nin
yo lu da ba� ka bir imaj olu� tur mak. Nas�l m�?

Me se la yu ka r� da say d� �� m�z sa nat ç� la r� ço �al ta -
rak, sa nat la... Ken di ni an la ta rak.... Ola bil se, bi lim le...
Tür ki ye si ne ma ala n�n da 90'lar dan bu ya na bü yük
a�a ma kay det ti. Da ha at ma s� ge re ken çok ad�m da
var. (Ör ne �in bir ulu sal si ne ma mer ke zi aç mak gi bi.)
An cak bu pro je nin ne den �tal ya'da ger çek le� ti ril di �i
aç�k. Ora da ya �a yan ba �a r� l� Türk yö net men Fer zan
Öz pe tek'in bü yük ro lü var, za ten fes ti va lin de onur sal
ba� ka n�. Dün ya ça p�n da tek bir sa nat ç� bile nelere
kâdir!. 

As l ı  AY HAN

E

Türk Sanatçıları
Dünya Sahnesinde

‘Ba�ka bir toplumsal düzenin mümkün’ oldu�una inanan, kapitalizm kar�ıtları
tarafından kurulan Kadıköy Birlikte Umut Derne�i, ‘Söz ma�durda umut

dayanı�mada’ sloganıyla toplumun yoksul/yoksun kesimleriyle dayanı�ıyor.

KADIKÖY’E BiR UMUT GELDi!KADIKÖY’E BiR UMUT GELDi!KADIKÖY’E BiR UMUT GELDi!KADIKÖY’E BiR UMUT GELDi!KADIKÖY’E BiR UMUT GELDi!KADIKÖY’E BiR UMUT GELDi!

T.C.
KADIKÖY BELED�YE BA�KANLI�I

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

Sayı: M.34.3.KAD.0.10-301-03/ 1772111
Tarih: 19/10/2012
Konu: Meclis Gündemi

T.C.KADIKÖY �LÇES� BELED�YE BA�KANLI�I’NDAN

Kad�köy Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi,
4. Toplant� Y�l�nda yapaca�� Kas�m Ay� Toplant�lar�

05 Kas�m 2012 Pazartesi - 
09 Kas�m 2012 Cuma  tarihleri aras�nda yap�lacakt�r.

Kas�m Ay� Toplant�lar�n�n ilk birle�imi 05 Kas�m 2012 Pazartesi
günü, saat 16.30’da Kad�köy Belediyesi Meclis Binas�, Meclis
Salonunda yap�laca��ndan Say�n Meclis Üyelerinin toplant�ya

te�riflerini rica ederim. 

Süreyya ENSAR�
Belediye Ba�kan V.

GÜNDEM:

1. Ula��m Hizmetleri Müdürlü�ünün, Sa�l�k ��leri
Müdürlü�ünün kullan�m� için 2 adet tam donan�ml� hasta nakil
ambulans�n�n sat�n alma yolu ile temin edilmesi ile ilgili teklifi.

Ka dı köy 1Umut Derne�i say ma nı Gök han Sa rı o� lu, üye Cey da Rüz gar Al pak ve Ge çi ci
Yö ne tim Ku ru lu Ba� ka nı Ozan Da� de mir...

Fey za Hep çi lin gir ler’i 
A�IR LA DI LAR

Ko�uyolu Re�at Nuri Güntekin
�lkö�retim Okulu’ndaki ‘Kültür-Sanat

Günleri’ bu yıl da devam ediyor.
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● HA BER MER KE Z�

Cum hu ri ye ti mi zin Ku ru lu �u’nun 89. y� l� her
y�l ol du �u gi bi bu y�l da Ka d� köy Ba� dat
Cad de si’nde yüz bin le ri bu lu� tur du. Ka d� -

köy’de ge le nek ha li ne ge len Cum hu ri yet’e Ba� l� -
l�k Yü rü yü �ü, re kor sa y� da va tan da ��n ka t� l� m�y la
ger çek le� ti. Ara cad de ve so kak lar da
dâ hil ol mak üze re bü yük bö lü -
mü in san se liy le kap la nan
Ba� dat Cad de si, �s tan -
bul’da kut la ma la r�n
ade ta en önem li ad re -
si ol du. 
� SA AT LER

ÖN CE S�N DEN
DOL DU,

ADIM ATA CAK
YER KAL MA DI

Ka d� köy Be le di -
ye si’nin or ga ni zas yo -
nuy la her y�l ge le nek sel
ola rak dü zen le nen Cum hu ri -
yet’e Ba� l� l�k Yü rü yü �ü, me te -
oro lo ji nin yo �un ya ��� uya r� la r� na ra� -
men Ba� dat Cad de si’nde plan la nan dan ön ce ba� -
la d�. Va tan da� lar kut la ma la r�n ba� la ya ca �� Su adi -
ye I��k lar mev ki ine sa at 16.00’dan iti ba ren ak�n
ak�n gel me ye ba� la d�. Yak la ��k 4 ki lo met re lik yü -
rü yü� ön ce si Ka d� köy Be le di ye si ta ra f�n dan va tan -

da� la ra 5 bin me �a le ile 50 bin adet bay rak da �� t�l -
d�. 

Sa at 19.00’da ba� la ya cak olan yü rü yü� için sa -
at ler ön ce sin den Su adi ye’de top la nan Cum hu ri yet
sev da l� la r�, el le rin de me �a le ve Ata türk pos ter le -
riy le yü rü yü �ün ba� la ma sa ati ni bek le di ler. Ka la -
ba l�k ne de niy le Ba� dat Cad de si sa at 17.00’den iti -

ba ren tra fi �e ka pan d�.
Di �er ta raf tan Pen dik-
Hay dar pa �a tren le ri nin

Ba� dat Cad de si’ne yü -
rü yü �e ka t�l mak üze -

re ge len ler le do lup
ta� t� �� göz len di.
Yü rü yü �ün ba� la -
ma s�n dan yak la -
��k 1 sa at ön ce
ise Su adi ye tren

is tas yo nun dan yü -
rü yü �ün ba� la ya ca -

�� Cum hu ri yet
TIR’n�n bu lun du �u Su -

adi ye I��k lar mev ki ine ya -
ya ula� mak ise he men he men

im kân s�z d�. Zi ra böl ge ye sa at ler ön ce -
sin den ge len on bin ler ce va tan da ��n dol dur du �u
so kak ve cad de ler de ad�m at mak ne re dey se im -
kân s�z d�. Geç ti �i miz y�l la ra na za ran çok da ha faz -
la il gi nin göz len di �i yü rü yü� te her y�l ol du �u gi bi
bu y�l da k�r m� z� ve be yaz renk le ri hâ kim di.

� KI LIÇ DA RO� LU KA DI KÖY’DEY D�
CHP Ge nel Ba� ka n� Ke mal K� l�ç da ro� lu’nun

da gel me siy le yü rü yü� Su adi ye’den bü yük bir co� -
kuy la ba� la d�. Türk Bay rak la r� ve ���k l� LED ek -
ran lar la özel ola rak ha z�r la nan Cum hu ri yet
TIR’�n dan ça l� nan mar� lar ve �ar k� lar e� li �in de
bü yük bir co� kuy la yü rü yen �s tan bul lu lar, za man
za man slo gan lar ata rak An ka ra’da ki olay la r� pro -
tes to et ti ler.  “Mus ta fa Ke ma lin As ker le ri yiz” ve
“Tür ki ye La ik tir La ik Ka la cak” �ek lin de slo gan lar
at� lan yü rü yü�, ço �u za man yo �un ka t� l�m ne de -
niy le du rak sa ma lar la de vam et ti. Ka t� l� m�n yo �un -
lu �u ne de niy le kor te jin önün de yü rü ye me yen
CHP Ge nel Ba� ka n� Ke mal K� l�ç da ro� lu ve mil -
let ve kil le ri, TIR’�n üze ri ne ç�k mak zo run da kal d� -
lar. K� l�ç da ro� lu, TIR’�n üze rin den bay rak sal la -
ya rak ve hal ka çi çek ata rak, hal k�n Cum hu ri yet
Bay ra m� n� kut la d�. 

Yak la ��k 4 ki lo met re lik gü zer gâ h�n so nu olan
Göz te pe’ye yo �un ka t� l�m ne de niy le 4 sa at te ula -
�a bi len Cum hu ri yet TIR’�n�n üze rin den ko nu� ma
ya pan K� l�ç da ro� lu, “Bi ri le ri nin Cum hu ri yet Bay -
ra m� n� hal k�n kut la ma s� n� ya sak la ma ya ça l�� t� �� -
n�” söy le di. K� l�ç da ro� lu �öy le ko nu� tu:

“Hal ka kar �� ko ya ma d� lar. Sa bah An ka ra’day -
d�m, �im di Ka d� köy’de yim. Biz Ata türk’ün yo lun -
da y�z. Onun kur du �u Ça� da� Ay d�n l�k Cum hu ri -

yet yo lun da y�z. Bu yol dan dön me ye ce �iz. Ata -
türk’ün en bü yük ese ri Cum hu ri yet’e ve Cum hu ri -
yet Halk Par ti si’ne sa hip ç� ka ca ��z. Tür ki ye ye ni -
den aya �a kal ka cak. Be nim inan d� ��m yol Mus ta -
fa Ke mal’in yo lu dur. O da ça� da� uy gar l�k yo lu -
dur. Ki �i sel ç� kar la r� m�z için de �il, hal k� m�z için,
si zin için ge ce gün düz ça l� �� yo rum. Ba na ve par ti -
mi ze güç ve rin.” 

� KI LIÇ DA RO� LU VE ÖZ TÜRK,
HAL KI B�R L�K TE SE LAM LA DI

Su adi ye’den ba� la yan yü rü yü� kor te ji Cad de -
bos tan’a gel di �in de Say g� du ru �u ve �s tik lal Mar ��
okun du. Bu ra da tek rar ko nu �an K� l�ç da ro� lu, halk
için mü ca de le et ti �i ni, Ata türk’ün yo lun da yü rü -
me ye de vam ede ce �i ni söy le di. 

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk de
ko nu� ma s�n da, An ka ra’da ki olay la r� ve Cum hu ri -
yet Bay ra m� için çe lenk koy ma tö ren le rin de ki en -
gel le me le ri ni ha t�r la ta rak, bu y�l kut la ma lar da ya -
p�l mak is te nen en gel le me ça l�� ma la r� n�n Tür ki ye
de mok ra si si ne ka ra bir le ke ola rak ge çe ce �i ni söy -
le di. Ba� kan Öz türk, ya �a nan ba z� ge li� me le rin de -
mok ra si ye göl ge dü �ür dü �ü nü ifa de et ti �i ko nu� -
ma s�n da, “Cum hu ri ye ti son su za ka dar ya �a ta ca -
��z. Bu ra da bir mil yon ki �i var. Tüm en gel le me le -
re ra� men halk bay ra m� n� kut la ma ya de vam edi -
yor” de di. Öz türk, ko nu� ma s� n�n so nun da her y�l
ol du �u gi bi bu y�l da Cum hu ri yet’e ba� l� l�k an d� n�
yüz bin le re tek rar la ta rak, bay ram la r� n� kut la d�.
Öz türk, K� l�ç da ro� lu ile bir lik te TIR’�n üze rin den
hal k� se lam lar ken, K� l�ç da ro� lu hal ka ka ran fil da -
��t t�.
� L� VA NE L� �AR KI LA RIY LA CO� TUR DU

Cum hu ri yet Bay ra m� kut la ma la r� kap sa m�n da
Ka d� köy Be le di ye si’nin dü zen le di �i prog ram da
Zül fü Li va ne li de bir kon ser ver di.
Yü rü yü �e ka t� lan lar da ha son ra
Cad de bos tan Sa hi li’nde ha z�r la nan
dev kon ser ala n�n da Zül fü Li va ne li
kon se ri ni de ke yif le iz le di ler. Sah -
ne ye ç� kan Li va ne li, �ar k� la r�y la
bin ler ce �s tan bul lu yu co� tur du.
� CUM HU R� YET BA LO SU

YA PIL DI
Ka d� köy’de ki Cum hu ri yet kut -

la ma la r� kap sa m�n da ar t�k bir ge le -
nek olan Cum hu ri yet Ba lo su da Sü -
rey ya Ope ra s�’nda  30 Ekim Sa l�
ak �a m� ya p�l d�. Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk ile e�i Sev gi
Öz türk, da vet li le ri ka p� da kar �� la d�.
Ge ce de ope ra sa nat ç� s� Ha kan Ay -
sev de bir kon ser ver di. 

� BAY RAK SÜS LE ME
GER G�N L� ��

29 Ekim Cum hu ri yet Bay ra m�
kut la ma la r� n� her y�l Ba� dat Cad -
de si’nde “Cum hu ri yet’e ba� l� l�k
Yü rü yü �ü” ile kut la yan Ka d� köy
Be le di ye si ile �s tan bul Bü yük �e hir
Be le di ye si ara s�n da cad de nin süs -
len me si ko nu sun da ger gin lik ya -
�an d�. Ka d� köy Be le di ye si’nin
cad de ye bay rak, Ata türk pos te ri ve
Ka d� köy Be le di ye si’nin amb le mi -
ni as ma ça l�� ma la r� �BB gö rev li le -
ri ta ra f�n dan en gel le nin ce ekip ler
kar �� kar �� ya gel di. Ka d� köy Be le -

di ye si’nin ko nu yu sos yal med ya da pay la� ma s� n�n
ar d�n dan ge len tep ki ler üze ri ne Bü yük �e hir Be le -
di ye si’nin en gel le me yi kal d�r d� �� bil di ril di. Ka d� -
köy Be le di ye si’nden ya p� lan aç�k la ma da her y�l
Cum hu ri yet Bay ra m� ön ce si ba� ta Ba� dat Cad de si
ol mak üze re ana ar ter ler ve ba z� böl ge le rin Türk
Bay ra ��, Ata türk pos te ri ve Ka d� köy Be le di ye si
amb le mi ile süs len di �i be lir til di. Her y�l ç� kan so -
ru nun bu y�l da ya �an d� �� an cak tep ki ler üze ri ne
süs le me ye izin ve ril di �i aç�k lan d�.

Cumhuriyetimizin 89. yıldönümü; genci ya�lısı, kadını erke�i ve çocu�uyla yüz binlerce vatanda�ın katıldı�ı törenle
Kadıköy Ba�dat Caddesi’nde kutlandı. Kutlamalara, ya�anan bazı geli�meler gölge dü�ürse de �stanbul’da co�kunun

adresi her yıl oldu�u gibi bu yıl da Kadıköy oldu. �stanbul’un çe�itli yerlerinden gelen yüz binlerce vatanda� Cumhuriyeti
kutlamak için Kadıköy’ü tercih etti. CHP Genel Ba�kanı Kemal Kılıçdaro�lu’nun da katılarak Kadıköy Belediye Ba�kanı

Selami Öztürk ile birlikte halkı selamladı�ı kutlamalar, Zülfü Livaneli’nin unutulmaz konseriyle son buldu.
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Feneryolu’nda düzenlenen
resmi geçit törenine Türk

bayraklı ti�örtlerini giyerek
katılan Kadıköy Belediyesi
Gönüllüleri, törende en çok

dikkat çeken gruplardan oldu.
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ERENKÖY Ruh ve Sinir
Hastal�klar� E�itim ve Ara�t�rma

Hastanesi’nde AMATEM
binas�n�n aç�l��� törenle

gerçekle�tirildi. 16 Ekim Sal�
günü düzenlenen aç�l�� törenine;

�stanbul Valisi Hüseyin Avni
Mutlu’nun yan� s�ra Erenköy

Ruh ve Sinir Hastal�klar� E�itim
ve Ara�t�rma Hastanesi

Ba�hekimi Doç. Dr. Serhat
Ç�tak, �stanbul �l Sa�l�k Müdürü

Prof. Dr. Ali �hsan Dokucu,

�stanbul Halk Sa�l��� Müdürü Doç.
Dr. Mustafa Ta�demir kat�l�rken,
hastanenin hizmet birimlerinin

kurulmas�nda katk�lar� olan
Kad�köy Belediyesi, Pendik

Belediyesi ve Fevziye Mektepleri
Vakf�’na te�ekkür plaketleri,

�stanbul Vali Hüseyin Avni Mutlu
taraf�ndan verildi. Kad�köy

Belediyesi’nin plaketini Ba�kan
Yard�mc�s� Zekai Dede ald�. Daha

sonra aç�l�� kurdeleleri kesildi. 

YA�AMSA�LIK2 - 8 KASIM 201212

Türk ��aret Dili Sözlü�ü hazırlandı
mı? 

Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanl���’n�n öncülü�ünde Milli

E�itim Bakanl��� ve Türk Dil
Kurumu’nun i�birli�iyle haz�rlanan

Türkiye’nin ilk resmi ‘Türk ��aret Dili
Sözlü�ü’ kullan�c�lara sunuldu. Türk

��aret Dili Sözlü�ü, Millî E�itim
Bakanl��� taraf�ndan okullardaki Türk

i�aret dili sözlü�ü ihtiyac�n�
kar��lamak, Türk i�aret diline kaynak
olmas� ve ortak bir dil olu�turulmas�

sa�lamak amac�yla haz�rland�.
Sözlük’te 1986 kelime ve deyim yer
al�yor. Sözlük’te sözcüklerin anlam
kar��l�klar� de�il kavramlar�n i�aret
dilindeki kar��l�klar� veriliyor. Ellerin
ve parmaklar�n ald��� biçimler ve

hareketlerin yönü anlat�larak i�aret
dili ö�retiminde kolayl�k sa�lanmas�
hedefleniyor. Ayr�ca her kelime için

resim ve el biçimi de ayr�ca veriliyor.
Sözlük’te i�aret dili kullan�c�lar�n�n

gündelik hayatta en çok ve en
yayg�n olarak kulland�klar�

sözcüklere yer verildi. Sözlük’te her
kelimenin i�aretini anlatan bir veya

birkaç resim, elin ayr�nt�lar� ve
i�aretin sözel anlat�m� bulunuyor.
Kelimenin/cümlenin anlat�m�nda

öncelikle i�aretin nerede yap�lmas�

gerekti�i (yüz hizas�nda gibi), elin
�ekli (sa� el i�aret parma�� aç�k,

öbür parmaklar kapal� gibi), ard�ndan
nas�l hareket ettirilmesi gerekti�i
anlat�l�yor. Baz� kelimelere i�areti
hat�rlatacak veya ne dü�ünülerek
yap�ld���n� anlatacak “su içildi�i

dü�ünülebilir gibi” notlar eklenmi�,
kar���kl�klar� önlemek için baz� ekler

konmam��, baz� kelimelerde ise
anlat�m�n

s�ralamas� de�i�tirilmi�. Türk ��aret
Dili Sözlü�ü, hem bas�l� hem de a�
ortam�nda kullan�c�lar�n hizmetine

sunuldu. Sözlük’ün ilgililerin ve
kullan�c�lar�n ele�tiri ve ihtiyaçlar�
do�rultusunda a� ortam�ndaki

sürümünün yenilenmesi
dü�ünülüyor. Bu do�rultuda sözlü�ü

www.tdk.gov.tr adresinden
inceleyebilir, yorum ve görü�lerinizi

iletebilirsiniz.
Devam edecek..

B�ZE ULA�IN
Engelsiz �� ve �stihdam Merkezi:
Adres: E�itim Mah. Kasap �smail
Sok. Sad�ko�lu Plaza 5 No: 49

Kad�köy-�stanbul /Türkiye
Web: engelsizis.kadikoy.bel.tr 

Facebook: facebook.com/engelsizis
Tel.: 0 216 338 2414
Fax: 0 216 338 8884                                                                                     

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

Ka d� köy Be le di ye si, K� z� lay
ile yap t� �� i� bir li �i an la� ma s�
do� rul tu sun da, gü ven li ve

sü rek li kan te mi ni kam pan ya s� na
kat k� da bu lu na cak, Be le di ye ay r� ca
Türk K� z� la y�’n�n il çe ge ne lin de yü -
rü te ce �i di �er ça l�� ma la ra da des tek
ola cak,  Türk K� z� la y� ise Ka d� köy
Be le di ye si per so ne li ne ilk yar d�m
e�i tim le ri ve re cek.

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av.
Se la mi Öz türk’ün ma ka m�n da ger -
çek le� ti ri len im za tö re ni ne; Türk K� -
z� la y� Ge nel Ba� ka n� Ah met Lüt fi
Akar’�n ya n� s� ra Türk K� z� la y� Mer -

kez Ka d�n Kol la r� Ba� ka n� Naz l�
Gü lay Ku ri� ile üye ler ka t�l d�.

� KA DI KÖY BE LE D� YE S�
ÖR NEK OL DU

�� bir li �i an la� ma s� n� Ge nel Ba� -
kan Akar ve Be le di ye Ba� ka n� Öz -
türk im za la d�. An la� ma ya gö re,
Türk K� z� la y�’n�n gü ven li ve sü rek li
kan te mi ni kam pan ya s� na afet dö -
nem le rin de kat k� da bu lu na cak olan
Ka d� köy Be le di ye si, Türk K� z� la -
y�’n�n il çe ge ne lin de yü rü te ce �i di -
�er ça l�� ma la ra da des tek ola cak.
Türk K� z� la y� ise Ka d� köy Be le di ye -

si ça l� �an la r� na ilk yar d�m e�i tim le ri
ve re cek.

�s tan bul’un en bü yük be le di ye le -
rin den bi ri olan Ka d� köy Be le di ye si
ile i� bir li �i ne git me nin Türk K� z� la -
y� için çok önem li ol du �u nu vur gu -
la yan Ge nel Ba� kan Akar, her za -
man ih ti yaç sa hi bi in san la r�n ya n�n -
da olan, on la ra eli ni uza tan Türk K� -
z� la y�’n�n, bu i� bir li �i sa ye sin de da -
ha faz la in sa na ula �a ca �� n�, Ka d� köy
Be le di ye si’nin bu an lam da sos yal
so rum lu lu �a ör nek olu� tur du �u nu
di le ge tir di.

Türk Kızılayı ile Kadıköy Belediyesi işbirliğiAMATEM
Erenköy’de Kızılay Genel Ba�kan Akar ile

Kadıköy Belediye Ba�kanı
Öztürk tarafından imzalanan
i�birli�i anla�masına göre,
Belediye, Türk Kızılayı’nın

güvenli ve sürekli kan temini
kampanyasına afet

dönemlerinde katkıda
bulunacak.

Tohum takasına
DAVETLiSiNiZ!

● Gökçe UYGUN
EKOLOJ�K Üreticiler Derne�i, Zeytinburnu T�bbi

Bitkiler Bahçesi, Karaot Tohum Derne�i, Fikir
Sahibi Damaklar ve Merkezefendi Geleneksel T�p
Derne�i i�birli�inde, �ile Belediyesi'nin katk�lar�yla

�ile’nin Ovac�k köyünde Tohum Takas �enli�i
yap�lacak. 4 Kas�m Pazar günü 10.00-18.00

saatleri aras�nda gerçekle�tirilecek olan �enlikte,
tohum takas�n�n yan� s�ra müzik dinletileri,

söyle�iler, ekmek yap�m�
ve ebru sanat� sergiler
olacak. �enli�in önemli
konuklar� da var. Yerel

tohumlar� koruma,
ço�altma ve toplumda
fark�ndal�k yaratman�n
öncüsü �zmir'in Karaot
köyünden de misafirler

kat�lacak.
“Her geçen y�l artan

gerek kentle�me
rant�n�n etkisiyle,
gerekse de düne

kadar orman
kaynaklar�ndan yararlanma al��kanl�klar�yla, güzel

�ile’mizin 57 köyü neredeyse tar�m� unutmak
üzere. Oysa sa�l�kl�, gerçek g�da üreterek, �ile

tamamen, �stanbul ise önemli düzeyde
beslenebilir. Hepimizin bildi�i gibi sa�l�kl� ve gerçek

g�dan�n ba�lang�c� ve özü tohum'dur! ��te bu
yüzden 2009 dan bu yana Ege köyleri ve

�ehirlerinde ba�lat�lan Tohum Takas �enlikleri bir
ad�m daha at�yor. Ülkemizin birçok aç�dan en

önemli �ehrinin köyünde �stanbullularla bulu�uyor”
diyen �enlik organizatörleri, tüm �stanbullular�

�enli�e davet ediyor.
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�STANBUL Gençlik Hizmetleri ve Spor �l
Müdürlü�ü’nün bu yıl 28.’sini düzenledi�i

Uluslararası Cumhuriyet Kupası Gençler Serbest
ve Grekoromen Güre� Turnuvası Üsküdar
Burhan Felek Spor Kompleksi 50. Yıl Spor

Salonu’nda yapıldı. Üç gün süren müsabakalar
sonunda Türkiye 10 birincilik, 10 ikincilik ve 25

üçüncülük elde etti. Turnuvada, Türkiye'nin yanı
sıra Rusya, Kırgızistan, Bulgaristan, Yakutistan,
Ukrayna, Hırvatistan ve Makedonya’dan 100'e

yakın sporcu mücadele etti. 3 gün süren, serbest
ve grekoromen kategorilerinde 8'er kiloda

yapılan müsabakalar sonucunda, Türkiye takım
halinde �ampiyon oldu.
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Evde pilates
yaparsak…

KADIKÖY Belediyesi Gençlik Merkezi ÜCRETS�Z
pilates dersleri Eylül ay� ile beraber sezon ba�� yapt�.

Ancak havalar�n so�umas� ile birlikte çimenlerin
üzerinde ve palmiye a�açlar�n�n alt�nda aç�k havada
yapt���m�z derslerimizi kapal� mekân�m�za ta��mak

zorunda kald�k. Kapal� salonumuz belli bir kapasitede
oldu�u için art�k yeni kat�lmak isteyen sporseverleri
merkezimize kabul etmekte zorlan�yoruz. Bu hafta,
çe�itli sebeplerle spor salonlar�nda pilates yapma
olana�� bulamayanlara evde yapacaklar� pilates

hareketlerini ö�retece�iz. 
BOYUN HAREKETLER�

Elleriniz belinizde ayakta durun. Ba��n�z� gö�üs
ortas�na, sonra sa� omuz ba��na ve arkaya do�ru

çevirerek 360 derece boyun çevirme hareketini soldan
ba�layarak en az 3 kere, sonra tam tersi istikamete
dairesel hareketlerle yine 3 kere tekrarlay�n. Ba��n�z�
öne e�in, sonra ba��n�z� yukar� kald�r�rken çenenizi

iyice çekerek boynunuzun gerilmesini sa�lay�n.
Yüzünüz kar��ya bakar pozisyonda kula��n�z�

omzunuza yakla�t�r�rcas�na boynunuzu yana e�in.
Sola e�di�inizde amaç sa� d�� boyun bölümünün

iyice gerilmesidir. Ortada bekleyin, sonra di�er tarafa
e�in, sol d�� k�sm�n gerilmesini hissedin. Kafan�z� yana

bakar gibi sa�a çevirin, sonra sola çevirip ortada
bekleyin. Bunu 3 kere tekrar edin. Bu hareketlerde
önemli olan vücudunuzun sadece boyun kaslar�n�n

çal��mas�d�r. Bu sebeple vücudunuzun di�er k�s�mlar�
mutlaka sabit kalmal�d�r.

D�Z VE KALÇA HAREKETLER�
Bir �ey tutar gibi iki elinizi biti�ik, kollar�n�z� yukar�da,
sa� diziniz önde, arka diziniz 90 derecede k�r�k ama

yere de�meyecek �ekilde durun. Bu pozisyonda
bekleyin, sonra 5 kere yukar� a�a�� yaylan�n.

Ayaklar�n�z�n yerini hiç de�i�tirmeden vücudunuzu
di�er tarafa döndürün. Bu sefer sol dize inin ve ayn�

�ekilde önce 5’e kadar say�n ve bekleyin sonra 5 kere
yukar� a�a�� yaylan�n. Sonra bacaklar aç�k ayakta dik
pozisyonda durun ve yava�ça ayaklar�n�z� kapat�n. Bu
hareket kalçan�z� çal��t�racakt�r. Bacaklar�n�z az aç�k,
kollar�n�z öne paralel uzanacak �ekilde ayakta durun,

sonra yere do�ru çömelin, çömelirken s�rt�n�z dik
olsun ve nefes verin. Kalkarken al�n ve 5 sefer bu

hareketi tekrar edin. Bu hareket kalça ve diz için çok
önemlidir ve dizler d��ta ayak parmak ucunu

geçmeyecek �ekilde kalmal�d�r. Kalçan�z�n alt�nda bir
tabure hayal edin ve hafifçe tabureye oturuyormu�
gibi çömelin. Bacaklar�n�z birbirine de�sin ve kalça

d��ar� orta seviyede biraz bekleyip düzelin ve en az 5
kere tekrarlay�n.

BACAK HAREKETLER�
Sa� dizinizin üzerine inin. Sa� aya��n�z gergin ve yana
uzanm��, elleriniz önde destek olacak �ekilde durun.

Bu harekette amaç uzun olan bacak içi kaslar�n�n

esnemesi ve gerilmesidir. Ellerinizden destekle
kalçan�z� havaya kald�r�p, ellerinizi yerden kald�rmadan

ve ayaklar�n�z�n pozisyonunu bozmadan sol dize
oturarak bu seferde sa� iç kaslar� çal��t�r�n ve 5 kez
tekrarlay�n. Bu hareketleri sa� ve sol olarak de�i�imli

olarak yapt�ktan sonra pozisyonunuzu koruyun.
Uzam�� bekleyen aya��n parmaklar�n� kendinize do�ru

çekerek diz arkas� kaslar�n�n esnemesini
sa�layabilirsiniz. Bacaklar�n�z� yana do�ru bir ad�m

pozisyonunda aç�n ve öne do�ru e�ilin. Ayak
tabanlar�n�z yere mutlaka tam olarak basmal� ve
elleriniz bacak kenar�nda olmal�d�r. Öndeki ayak

parmaklar�n� kendinize do�ru çekin-b�rak�n, çekin-
b�rak�n ve 5 kez tekrarlay�n. Sonra arkada olan

aya��n�z� biraz daha geriye koyun. Bu sefer ön ayak,
eller sabit, sadece arka aya��n�z�n topuk k�sm�n� 5 kez

kald�r�n indirin. Böylece bacak arkas� kaslar�n�
esnetmi� olacaks�n�z. Bacaklar�n�z� omuz mesafesinde

aç�n ve vücudunuzu tam yana rahat bir �ekilde
sark�t�n. Ayn� �ekilde sa� ve sol duru� yap�n.

Yüklendi�iniz tarafa boynunuz kollar�n�z dahil kendinizi
serbestçe b�rak�n. Ve en az 3 kere nefes al�p verin ve

yanda bekleme süresince do�rulun.
SIRT VE KARIN HAREKETLER�

Eller yere gelecek �ekilde dizlerinizin üzerinde durun.
Kedi esnemesi olarak adland�r�lan bu harekette, önce
kollar ve dizler yerde, dört ayak pozisyonunda durun.
Sonra t�pk� bir kedi gibi karn�n�z� içeri do�ru çekerek

kalçan�z� d��ar� ve yüksek tutun. Ba��n�z kar��ya
baks�n. Bu hareketi yaparken nefes al�n ve nefes
verirken kamburunuzu ç�kar�n, ba��n�z� kollar�n�z�n
aras�nda tutun. Kedi esnemesi ve kamburu yukar�
itme hareketlerini en az 5 kere tekrar edin. Sonra
ba��n�z önde ve yerde, kollar�n�z önde ve uzun

kalçan�z topuklara do�ru çekilmi� �ekilde durun ve
esneyin. Dizler üzerinde durun, sa� elinizle arkadan

topu�unuzu tutun. Sol el ve sol topukta, gövdeyi öne
do�ru iterken ba��n�z� da geriye uzat�n… 5 kere nefes
al�p verin. Ellerinizi b�rakmay�n. Eller topukta kalçay� ve

ba��n�z� içeri alarak bebek yat��� gibi kafan�z� yere
koyarak yat�n. Bu hareketle tüm vücudunuzu
esneterek iyi bir kan dola��m� sa�layabilirsiniz. 

Nurcan BENG�N 
(KGM Pilates E�itmeni)

MiNDERDE �AMPiYON TÜRKiYE

Ka d� köy Ca fe ra �a Spor Sa lo nu, Dün ya �am -
pi yo nu Ve te ran Ma sa Te nis çi le rin k� ya s� ya
mü ca de le si ne sah ne ol du. �s tan bul Ulus la ra -

ra s� Ve te ran Ma sa Te ni si Tur nu va s�, 13-14 Ekim
2012 ta rih le rin de, Ka d� köy Ca fe ra �a Spor Sa lo -
nu’n da ya p�l d�. 

Ulus la ra ra s� Li ons Der nek le ri 118-Y �s tan -
bul Ana do lu Ya ka s� Yö ne tim Çev re si Fe de ras -
yo nu,  Fe ner bah çe Ve te ran Spor Ku lü bü ve Ka -
d� köy Be le di ye si i� bir li �i ile ger çek le� ti ri len
tur nu va ya;  Ame ri ka, Al man ya, Ar na vut luk,

Bos na Her sek, �ran, Bul ga ris tan, Ro man ya,
Rus ya, �s veç, �tal ya, Ma ke don ya, Slo vak ya, �i -
li ve Tür ki ye ol mak üze re 14 ül ke den  44’ü ya -
ban c�, 188’ü Türk ol mak üze re top lam 242 ve -
te ran ma sa te nis çi ka t�l d�. 

Tur nu va; ve te ran ya� grup la r�n da 30-39, 40-
49, 50-59, 60-64, 65-69, 70-74, +74 tek er kek -
ler,40-49, 50-59 tek ba yan lar, çift ba yan lar ve
30-39, 40-49, 50-59, 60-69, +70 çift er kek ler
ka te go ri le rin de ger çek le� ti ril di.

Tur nu va kap sa m�n da genç ler te� vik ve Li -

on lar ara s� özel mü sa ba ka lar ya p�l d�.
Tur nu van�n aç� l� ��, Fe de ras yon Ba� ka n� Ln.

Er cü ment Yü ce ler, 4. Ke sim Ba� ka n� ve Ka d� -
köy Be le di ye si Gönüllü E�i tim Da n�� ma Mer -
ke zi Yö ne tim Ku ru lu Üye si ve FB Ve te ran Spor
Ku lü bü Ba� kan Yar d�m c� s� Ln. Ne si be Mü se vi -
to� lu ile Li ons Spor Ko mi te si ve FB Ve te ran
Spor Ku lü bü Ba� ka n� Ln. Sa va� Pra vu� ta l� ta ra -
f�n dan ya p�l d�. Tur nu va ya dün ya �am pi yo na la -
r�n da de re ce yap m��, ba �a r� l� ve te ran ma sa te -
nis çi leri de ka t�l d� lar. Fi nal maç la r� ise iz le yi ci -
le re he ye can l� an lar ya �at t�. De re ce ye gi ren le re
ma dal ya ve ku pa la r� Ca fe ra �a Spor Sa lo nun da
ya p� lan bir tö ren le ve ril di. Sa int-Jo seph Li se si
Sos yal Te sis le ri’nde tur nu va için dü zen le nen
ga la ge ce sin de spor cu lar ve Li on lar bir lik te do -
ya s� ya e� len di ler. 

Ya ban c� spor cu lar �s tan bul’da kal d�k la r� sü -
re için de ta ri hi ve tu ris tik yer le ri gez me f�r sa t�
da el de et ti ler.
� ULUS LA RA RA SI VE TE RAN MA SA

TE N� S� TUR NU VA SI-2012 B� R�N C� LE R�
� 50-59 Ya� Tek Ba yan lar: Sel ma Peh li -

van (Tür ki ye)
� 40-49 Tek Ba yan lar: Fat ma Kay han

(Tür ki ye)
� TEK ERKEKLER

� 75+ Ya� Gru bu Tek Er kek ler: Kla us
Kru ger (Al man ya)

� 70-74 Tek Er kek ler: Fi si o Pi sa no (�tal -
ya)

� 65-69 Tek Er kek ler: Sa va� Pra vu� ta li
(Tür ki ye)

� 60-64 Tek Er kek ler: Os man Ka ra gül le -
ler (Tür ki ye)

� 50-59 Tek Eer kek ler: Ana toly Bon de -
ran ko (Rus ya)

� 40-49 Tek Er kek ler: Y�l maz Ya tak (Tür -
ki ye)

� 30-39 Tek Er kek ler (Ha z�r l�k ve te ran
gru bu): Meh ran Ahu di (�ran)

� Çift Ba yan lar: �d ri ja Re de po vic (Bos na
Her sek)-Ser pil P� nar (Tür ki ye)

� +70 Çift Er kek ler: Efi si o Pi sa no (�tal -
ya)-Ste fan �va nov (Bul ga ris tan)

� 60-69 Çift Er kek ler: Kla us Kru ger (Al -
man ya)-Lu bo mil Va lek (Slo vak ya)

� 50-59 Çift Er kek ler: Ana toly Bon da ren -
ko (Rus ya)-Ni ko lay Prtykov (Rus ya)

� 40-49 Çift Er kek ler: Fer hat Er du ran
(Tür ki ye)-U�ur Be �ok (Tür ki ye)

� 30-39 Çift Er kek ler (Aday Ve te ran lar):
En gin Kö mür cü Tür ki ye)-Ay kut P� nar (Tür ki -
ye)

� Genç ler Ara s� Özel Tur nu va Genç Tek
Ba yan lar: Elif Köm  (Tür ki ye)

� Genç Tek Er kek ler: Ha kan Peh li van
(Tür ki ye)

� Genç Çift Er kek ler: Bo ra Di le ri (Tür ki -
ye)-Ha kan Peh li van (Tür ki ye)

KADIKÖY’DE RAKETLER KONUŞTUKADIKÖY’DE RAKETLER KONUŞTUKADIKÖY’DE RAKETLER KONUŞTUKADIKÖY’DE RAKETLER KONUŞTUKADIKÖY’DE RAKETLER KONUŞTUKADIKÖY’DE RAKETLER KONUŞTU
�stanbul Uluslararası Veteran

Masa Tenisi Turnuvası, Kadıköy
Cafera�a Spor Salonu’nda

gerçekle�tirildi.
SULTANBEYLi’YE deplasmanda 3-0

yenilen Kozyata�� 7 maçta 7 puanla 15.
Grupta 7. s�rada bulunuyor. Ayn� grupta

bulunan Hilalspor ise son maç�nda
evinde Kartal Yunusspor’a yenildi ve
puans�z olarak grubun son s�ras�nda
bulunuyor. 16. gruptaki temsilcimiz
Yelde�irmeni ise bu hafta evinde

Gümü�suyu’na yenilerek puan kaybetti.
5 puan� bulunan Yelde�irmeni 6. s�rada
bulunuyor. 17. grupta Kad�köy ve civar

tak�mlar�m�z�n s�kl�kla
yer ald��� bir grup ve
�u anda grubun lideri
de yine bir Kad�köy
tak�m� olan Moda

Fenspor.
Bostanc�spor’u 3-0

yenen Moda
Fenspor 8 maçta

elde etti�i 22 puanla
en yak�n takipçisi

Kurtköy’den 3 puan
önde. Grubun 4.

s�ras�nda 14 puanla
Bostanc�spor yer

al�yor.
Bostanc�spor’u yine

bir Kad�köy ekibi
olan Ko�uyolu 13

puanla takip ediyor. Ko�uyolu bu hafta
rakibi Taçspor’u 3-0 yendi. Ald��� yenilgi

ile grubun 6. s�ras�nda ise 7 puanl�
Taçspor bulunuyor. 18. grupta da durum
farkl� de�il. Kad�köy’ün bir ba�ka gururu
Fikirtepe Dumlup�nar ise Karabekir’i son

maçta hem de deplasmanda 7-0
yenerek 21 puanla grubun liderli�ine
demir att�. �çerenköy �dman Yurdu’nu

deplasmanda 1-0 ile geçen Yoncaspor
ise 4. s�rada ve 15 puan� bulunuyor.

�çerenköy �.Y ise Yoncaspor yenilgisinin
ard�ndan 12 puanla 5. s�rada yer ald�.

1. Amatör
doludizgin

�stanbul 1.
Amatör Lig’te

mücadele eden
takımlarımız bir

iyi bir kötü
yoluna devam
ederlerken, 17.

Grup’ta
Modafenspor,
18. Grup’ta ise

Fikirtepe
Dumlupınar

grup liderli�inin
keyfini süren iki
Kadıköy ekibi.

T.C.
KADIKÖY BELED�YES�

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

KONFERANS
FENG SHU� 

YA�AM AKI�INI DÜZENLE!
Elif Victoria SMYR

03 Kas�m Cumartesi Saat: 16.30 – 18.30
Temel bilgilerini ve ya�am alanlar�n�zda uygulayabilece�iniz  yöntemleri ö�renmek

istiyorsan�z  ''Feng Shui - ya�am ak���n� düzenle!''  Konferans’�na bekliyoruz.

K�sa içerik:

� Feng Shui nedir?
� Temel bilgileri ve felsefesi
� Bagua yön haritas�
� Ya�am erejisi TS�
� Mineral, u�urlu ta�lar, semboller
� Dilek haritas�

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 

Kadınlar 1. ve 2. LiGi BAŞLIYOR
KADINLAR 1. ve 2. Ligi, Kas�m ay�n�n ilk haftas�nda

3 Kas�m 2012 Cumartesi günü 1. Lig'de Konak
Belediyesi ile Trabzon �dmanoca�� aras�nda

oynanacak maç ile ba�layacak. 10 tak�m�n yer ald���
Kad�nlar 1. Ligi çift devreli lig usulüne göre

oynanacak ve 18 hafta sürecek. Kad�nlar 1. Ligi'ni
�ampiyon olarak bitiren tak�m, UEFA Kad�nlar

�ampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmeye hak
kazanacak. Son s�rada yer alan iki tak�m ise Kad�nlar

2. Ligi'ne dü�ecek. 
19 EK�M’DE TRANSFER DÖNEM� KAPANIYOR

Kad�nlar 2. Ligi, 4 Kas�m 2012 tarihinde 8 farkl�
grupta 50 tak�m�n kat�l�m�yla oynanmaya ba�layacak.
Çift devreli grup maçlar�n�n sonras�nda grup birincileri

ve ikincilerinin yer alaca�� tek maçl�k eleme
kar��la�malar� sonucunda dörtlü final grubu olu�acak.

Dörtlü final grubunda ilk iki s�ray� alan tak�mlar,
Kad�nlar 1. Ligi'ne ç�kmaya hak kazanacak. Di�er

taraftan yeni sezon için transfer döneminin biti� tarihi
19 Ekim 2012 olarak aç�kland�. 9’ar haftal�k iki devre
halende toplam 18 hafta sürecek olan Türkiye Kad�n

Futbol 1. Ligi’nde tak�mlar �öyle:
1. ADANA �DMANYURDUSPOR
2. ATA�EH�R BELED�YE SPOR

3. ÇAMLICASPOR
4. DER�NCE BELED�YESPOR

5. ESK��EH�RSPOR
6. FOMGET GENÇL�K VE SPOR 

7. KDZ.ERE�L�SPOR
8. KONAK BEL.

9. LÜLEBURGAZ 39 SPOR
10. TRABZON �DMANOCA�I
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Ad res: Hasanpa�a Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad.
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● Gökçe UYGUN
AMER�KA Birle�ik Devletleri’nde
ba�kanlık seçimleri 6 Kasım’da

gerçekle�tirilecek. Aylardır seçim
kampanyalarını izledi�imiz

Demokrat Barack Obama ile
Cumhuriyetçi Mitt Romney

arasındaki rekabet bu seçimle
sonlanacak.

Peki siz de bu sürecin bir parçası
olmak ister miydiniz? Bu hiç de zor
de�il zira kamusal alanları yeniden

yorumlamayı hedefleyen sanat,
tasarım ve medya i�lerini yürüten

Yaratıcı Fikirler Enstitüsü ve
Türkiye'deki A.B.D. Diplomatik

Temsilcili�i, sıradı�ı bir etkinli�e
imza atacak. 6 Kasım Salı’yı 7

Kasım Çar�amba’ya ba�layan gece
Haydarpa�a Garı büyük ve canlı bir

seçim merkezi haline gelecek.
Diplomatlar, anaakım ve yeni

medya mensupları, bloggerlar,
akademisyenler ve ö�rencilerin

katılaca�ı etkinlikte, ABD seçimleri
internet üzerinden takip edilecek

ve de�erlendirilecek. Gece
23.00’te ba�layacak olan etkinlik-

seçim sonuçlarının Türkiye saati ile
sabaha kar�ı 7 gibi açıklanaca�ı

öngörüsüyle-yakla�ık 8 saat
sürecek. Sosyal medyada konuya
e�ilen içerik üreticilerinin seslerini
duyurabilecekleri bir platform olma

özelli�i de ta�ıyan etkinlik
kapsamında Haydarpa�a Gar
fuayesinde kurulacak medya,

diplomasi ve akademi bölümlerinde
yer alarak sosyal medyada özgün

dü�ünsel içerik üretebilecek.
Twitter üzerinde ba�latılacak
tartı�malara dileyen herkes

#benceamerikanba�kanı etiketi
üzerinden görü�lerini

gönderebilecek ve gönderilen
içerikler Haydarpa�a Garı'nın

üzerine yansıtılacak. Gece boyunca
dünyanın dört bir yanından ünlü

isimler ve diplomatlar, Haydarpa�a
Garı'na video konferans yöntemiyle

ba�lanarak seçimlerle ilgili
görü�lerini bildirecek.  Hem fiziksel

hem de dijital bir bulu�manın
olaca�ı geceye, ABD Ankara

Büyükelçisi Ricciardone fiziken,
Türkiye Washington Büyükelçisi
Namık Tan da SKYPE üzerinden

katılacak. Televizyonda CNN Türk,
Twitter'da 140journos hesabı

üzerinden etkinli�in canlı yayını
yapılacak. 

� D�J�TAL KATILIM ÖNEML�!
Kamusal alanda yaratıcı bir medya

uygulaması ortaya koymak
istediklerini belirten Yaratıcı Fikirler

Enstitüsü’nden etkinli�in
organizatörleri Engin Önder ve Cem
Aydo�du, “Bu fikrin ilk örneklerini,

geçti�imiz Haziran’da Galata

Kulesi’nde
yapılan sosyal medya
günü etkinli�i kapsamında kuleyi
Twitter timeline’ına çevirip sosyal

medyanın kendine has bir gündemi
olması gibi bir düsturla ortaya

koymu�tuk. Anaakım medyanın ele
almadı�ı nükleer enerji konusunu

sosyal medya araçlarını kullanarak
halkın gündemine ta�ıma

denememiz ba�arıyla
sonuçlanmı�tı. �imdi aynı prensibi

Amerika’da yapılacak ba�kanlık
seçimleriyle ilgili Türk halkının

görü�lerini alma amacıyla
kullanaca�ız. Bu bir ihtiyaçtan

ziyade süregelen medya
atmosferinin bizi getirdi�i noktada

gereken bir zorunluluk” diyor.
Amerikan kurumlarının, Türk

vatanda�larının Amerikan
seçimleriyle ilgili ne dü�ündüklerini
merak ettiklerini vurgulayan Önder
ve Aydo�du, “Türkiye'de ba�kanlık
modelinin sık sık dile getirilmeye
ba�ladı�ı bir dönemde bu seçim
büyük bir rol model olabilir. �yi

izlenmesi, irdelenmesi gerekiyor.
Dijital ortamda katılım çok önemli.

Galata Kulesi'nde yaptı�ımız
etkinlikte, sosyal medyanın kendi
gündemini yaratıp pozitif yönde

içerik çıkarabilece�ini ispatlamı�tık.
Bu ikinci uygulamamızda da bu

grafi�i artırmayı istiyoruz. Sosyal
medya bize ait bir medya,

gündemini belirleme hakkı da
bizlere ait. Bunu en etkili nasıl
de�erlendiririz'i arıyoruz” diye

konu�uyor.
http://yaraticifikirlerenstitusu.com/f

orthcoming/follow-hub/ 

Ka d� köy Be le di ye si, An tal ya Si -
de’de bir haf ta l�k En gel li
Yaz Kam p� dü zen le di.

En gel li en gel siz ay r� m�n -
dan uzak la �a rak top lum -
sal bü tün le� me yi sa� -
la mak ama c�y la bu
y�l fark l� bir kon sept
uy gu lan d�. Ön ce lik -
le ta ma m� kamp
için tah sis edi len
kü çük bir me kân ye -
ri ne, en gel siz mü� te -
ri le rin de bu lun du �u,
bü yük öl çü de en gel li
eri �i mi ne uy gun 5 y�l d�z l�
bir komp leks ter cih edil di.
Böy le ce en gel li ler le di �er otel
mü� te ri le ri nin et ki le �i mi sa� la na rak ge -
rek en gel li le rin so yut lan ma s� ön len mi� ol du ge rek se
di �er mü� te ri le rin en gel li li �e ba k� ��n da fark ya ra t�l -
m�� ol du. 

Bu y�l ba �a r�y la ger çek le� ti ri len bir di �er ye ni lik
de tüm en gel grup la r� n�n ay n� dö nem de kam pa ka t� -

l�m la r�y d�. Zi hin sel, be den sel, gör me ve
i�it me en gel li dört ay r� grup, En gel li

Da n�� ma ve Da ya n�� ma Mer ke -
zi (EDDM) uz man eki bin -

den olu �an fark l� grup so -
rum lu la r� ve üni ver si te -

le rin il gi li bö lüm le rin -
den se çi len gö nül lü
e�it men ler e� li �in de
bir ara da kam p� ta -
mam la d� lar. En gel li
Da n�� ma ve Da ya n�� -

ma Mer ke zi’nin ba� l�
bu lun du �u Kül tür ve

Sos yal �� ler Mü dü rü Tü lin
Er gü ner’in de kamp so rum -

lu su ola rak sü re ci yö net ti �i bu
uy gu la may la en gel grup la r� n�n ken -

di ara la r�n da kay na� ma s� da sa� lan m�� ol -
du. Öy le ki i�it me en gel li ka t� l�m c� lar ile gör me en gel -
li ka t� l�m c� lar bir bir le ri nin el le ri ne par mak la r�y la ya -
z� lar ya za rak ile ti �im ku ra bil di ler, yi ne i�it me en gel li
ka t� l�m c� lar or to pe dik ve zi hin sel en gel li ka t� l�m c� la ra
ba z� ke li me le rin i�a ret di lin de ki kar �� l� �� n� ö� ret ti.

Or to pe dik en gel li ka t� l�m c� lar
gör me en gel li ka t� l�m c� la ra za -
man za man k� la vuz luk yap t�. Zi -
hin sel en gel li ka t� l�m c� lar tüm di -
�er ka t� l�m c� lar la bi ra ra da ola bil -
di. 

En gel li ler, kamp sü re sin ce te -
si sin im kan la r�n dan ya rar lan ma -
n�n ya n� s� ra çe �it li alan lar da atöl -
ye ça l�� ma la r� da yap t� lar. De ku -
paj, ori ga mi, ay raç ya p� m�, ge ri
dö nü �ü me uy gun mal ze me le rin
ye ni den de �er len di ril me si, mü zik
atöl ye si ve ri tim ça l�� ma s� gi bi…

Ge rek en gel li ka t� l�m c� la r�n,
ge rek e�it men le rin, ge rek se te sis
yö ne ti mi ve di �er mü� te ri le rin
mem nun kal d� ��, kar �� l�k l� ili� ki -
le rin ge li� ti �i bir kamp sü re ci he -
def le ri ne ula �a rak ta mam lan m��
ol du. 

1Engelli Yaz
Kampı’nda;

Kadıköy Belediyesi Engelli Danı�ma ve Dayanı�ma Merkezi’nin düzenledi�i Engelli Yaz Kampı, bu yıl
‘1 Arada 1 Hafta’ adı altında 29 Eylül-5 Ekim 2012 tarihleri arasında Antalya Side’de gerçekle�tirildi. 

TEN�N�Z� adeta hafif hafif ok�arcasına esen tatlı bir meltem e�li�inde iki bardak çayın size
sundu�u keyifli atmosferde sevdi�inizle bir ak�amüstü tatlı tatlı zaman geçirmek, birlikte

ya�lanmanın hayallerini kurmak, kimbilir ne kadar e�siz bir lütuf olsa gerek…
Buram buram çay ve kekik kokularına karı�an deniz kokusu da bu mutluluk anının vazgeçilmez

unsuruysa e�er, de�meyin keyfinize… 
Bırakın sizi üzen �eyleri birer birer arkanızda… 

Güne�in kendini gizlemeye çalı�tı�ı ufka do�ru bir an bile gözlerinizi kırpmadan bakın, bakın ki
saniyesi bile emsalsiz de�erde olan ya�amın hiçbir anını kaçırmayın.

Yaşamın hiçbir anını kaçırmayın!

ABD SEÇİMLERİNİ
Haydarpaşa’da İzleyin!

ABD’de 6 Kasım gecesi yapılacak seçimleri Türkiye’den takip
edeceklerin adresi Haydarpa�a Garı olacak. Fiziki olarak garda

bulu�acak olan yazar, gazeteci ve akademisyenler, Twitter
üzerinden seçimi yorumlayacak, Amerikalılarla ileti�ime geçecekler.

Gara gelemeyenler de Twitter üzerinden etkinli�e katılabilecek. 
Ayrıca, #benceamerikanba�kanı etiketi kullanarak tartı�maya
gönderilen tweet'ler Haydarpa�a Garı'nın üzerine yansıtılacak.

Foto: Mustafa SÜRMEL�

ARADA
HAFTA
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