
Taksim Gezi Parkı’ndaki a�açların sökülerek yerine
Topçu Kı�lası ve AVM yapılmasını protesto etmek

amacıyla ba�layan “Gezi Parkı Direni�i” tüm ülkeye
yayıldı. 31 Mayıs Cuma sabahı polisin �afak baskınıyla

ba�layan olaylar toplumun farklı kesimlerinden binlerce
insanı soka�a döktü. Hükümetin baskıcı politikalarına kar�ı

tepkisini tencere, tava, ıslık ve alkı�larıyla sokaklarda
gösteren Kadıköylü de Taksim direni�inin en büyük

destekçisi oldu. Bir haftayı a�kın
süredir devam eden direni�e

destek veren Kadıköylülerin büyük
ço�unlu�u vapurları eylem alanına

dönü�türürken, Bo�aziçi
Köprüsü’nü yürüyerek geçenler

oldu, gidemeyenler mahallelerinde
soka�a çıktı, ses çıkararak

tepkilerini ortaya koydu.

�� Haberi 6. ve 7. Sayfalarda

GEZ� Park�’nda halk�n isyan�na
ra�men tepeden inme al�nan

kararlar uygulanmaya çal���l�rken,
Kad�köy’ün kurgulanmas�nda

Kad�köylülerin fikirleri soruluyor! Kad�köy
Belediyesi, �BB’nin AVM yapmak

istedi�i Ku�dili Çay�r�’n� da kapsayan
Kurba�al�dere Vadisi’nin tasarlanmas�

için proje yar��mas� açt�. Yar��ma
alan�n�n Kad�köy halk� için bir çekim

merkezi haline getirilmesi ve günümüz
ihtiyaçlar�na da cevap verecek �ekilde
yeni i�levler kazand�r�lmas� amaçlanan,

herkese aç�k yar��maya son kat�l�m
tarihi: 29 A�ustos!

BA�KAN Öztürk,
“Kad�köy’ün gelece�inin

kurgulanmas�na yard�mc�
olaca��na inand���m bu

yar��man�n kat�l�mc�lar�n�n,
Kad�köyümüzün

özgünlüklerini ortaya
koyacak fikirler

üreteceklerine inan�yorum.
Söyleyecek sözü olan fikri

olan mimar ve mühendisleri,
yar��maya kat�lmaya davet

ediyoruz” dedi.

Asl� AYHAN

� Yaz�s� 8’de

AMAN
DiKKAT!

�nal AYDINO�LU

� Yaz�s� 10’da

SEVGi
ENERJiSi

Murat KATO�LU

� Yaz�s� 6’da

ÇATIŞMANIN 
ÖZÜ...

�� Haberi 8. Sayfada

� 7 - 13 HAZ�RAN 2013 � Y›l: 14 � Say›: 691 � 20 Kr.

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 542 50 00
/ 1288 

�� Haberi 3. Sayfada

TAR�H� Haydarpa�a Gar�’n�n
“kültür ve konaklama”

merkezine dönü�türülmesine kar��
yap�lan eylemlere dansç�lar tango
yaparak destek verdi. Haydarpa�a
Gar�’n�n merdivenlerindeki Milango
Gecesi’ne, Kad�köy Belediyesi’nin
konu�u olan muhtarlar da kat�ld�. 
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E PARA yerine

zaman’ın kullanıldı�ı
sosyal de�i�im

hareketi Zumbara,
yoluna ba�ımsız bir

�ekilde devam
edebilmek için

destek arayı�ında..
� Haberi 9’da

KADIKÖY’DEK� bale okulunda yıllardır çocuklara sanat
sevgisi a�ılayan Yıldız Alpar evinin kapılarını Gazete

Kadıköy’e açtı. Yıldız Alpar sanat ya�amındaki 60. yılında
duygularını

Gazete Kadıköy
okurlarıyla
payla�tı.

� Sayfa 11’de

FENERBAHÇE
sahiline vuran

yosunlar
temizlenmeyince
ortaya çıkan koku
semt sakinlerini

canından bezdirdi. 
� Haberi 14’te

�� Haberi 2. Sayfada

Mardin, Mu�
ve Siirt’ten 120

ki�ilik muhtar heyeti,
�stanbul ile

Kadıköy’de tarih 
ve kültür turu

yaptılar, Kadıköy
Belediyesi’nin

projelerini
incelediler. 

Balenin duayeni 60. Sanat yılını kutluyorFenerbahçe Plajı’nda yosun krizi Zaman bankasına el uzatın...
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Muhtarların İstanbul
buluşması

renkliydi Haydarpaşa
Garı’nda
TANGO’lu
EYLEM
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Do �u ve Gü ney do �u Ana -
do lu Böl ge le ri nin muh -
tar la r�, 28-31 Ma y�s

2012 ta rih le ri ara s�n da �s tan bul
ve Ka d� köy’de ta rih ve kül tür
tu ru yap t�. Mar din, Mu� ve Si ir -
t’ ten 120 ki �i lik muh tar he yeti,
ge zi kap sa m�n da Sulta nah met Ca -
mi si ve Ka pa l� çar �� ’y� da gör me f�r-
 sa t� bul du lar.

Ka d� kö y’ de ki ge zi le ri kap sa -
m�n da ise muh tar la r�n en çok gör -
mek is te dik le ri yer ise Fe ner bah çe
Sta d� ol du. Muh tar lar bura da tek
tek ha t� ra fo to� ra f� da çek tir diler. 

Ge zi nin son gü nün de ak �am
dü zen le nen Bo �az tu ru ise tüm
yor gun luk la r� unut tur du. Tur s� ra -
s�n da çe ki len ha lay lar la muh tar lar ve
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la -
mi Öz türk mut lu gö rün tü ler ver di -
ler. 

� BÖY LE BU LU� MA -
LAR DE VAM ET S�N

� Mar din Mer kez
Yay l� Kö yü Muh ta r�
Ala ad din Öz de mir:
Kad�köy Belediyesi
çok güzel i�ler yap-

m��. �s tan bul ve Ka d� -
köy çok gü zel. 

� Mu� Mer kez Zi ya ret
Kö yü Muh ta r� Hü se yin

Se vinç: Ge zi amaç l� gel -
dik ama da ha çok �ey -
ler gör dük. Bu
kay na� ma ya bu
hu zu ra çok ih ti -
yaç var d�. Mem le -

ke tin ih ti ya c� gi bi
biz le rin de ih ti ya c�

var d�. Dü zen le yen her -
ke se min net ta r�z. Böy le ge -

zi le ri ön de ge len le ri miz,
a�a bey le ri miz sü rek li yap-
 ma s� la z�m. Bu na halk
ola rak ih ti ya c� m�z var.
Böy le kay na� ma la r�n
sü rek li ol ma s� n� te -
men ni edi yo rum. 

� Mu� Var to Kü -
çük te pe Kö yü Muh ta r�

Ya vuz Koç: Sa y�n Se la mi
Öz türk’ün bi zim için yap m�� ol du -

�u prog ram bi zi ga yet se vin dir di. Fe -
ner bah çe Sta d� n�, be le di ye ler fu ar� n�,
ak var yum aç� l� �� n� gör dük. Önem li
olan bi zim bir ara da bu lun ma m�z,
be ra ber ce bir �ey ler pay la� ma m�z -
d�. Do �u nun k�r sal yer le rin den
gel mi� in san la r�z. Böy le or tam la -
r� ya �a ma d�k. Ken di le ri bu or ta m�
bi ze ya �at t�. Çok gü zel bir ge zi ol -
du. 

� Mar din Muh tar la r� Grup
Ba� ka n� H� d�r �nal: Bu or ga ni zas yon

bi ze güç ver di. Do �u ve Gü ney do -
�u böl ge si muh tar la r� aç� s�n dan

çok önem li bir ge zi ol du. Ka d� -
köy Be le di ye si ’nin, kar de� li �i -
miz ve bir lik ve be ra ber li �i mi zi
pe ki� ti ren bu or ga ni zas yo nu
için Ka d� köy Be le di ye Ba� ka -
n� m�z Se la mi Öz türk’e çok te -

�ek kür edi yo ruz. Ha ri ka bir ge zi
ol du. Mi sa fir per ver li �i ile tüm be -

le di ye per so ne li ne te �ek kür edi yo -
ruz. Biz de ay n� ve si ley le ba� ka n� m� z�

ve per so ne li ni Mar din’e bek li yo ruz. 
� Mar din De rik �l çe si Is s�z

Kö yü Muh ta r� Da vut Asan: Ge -
zi den çok mem nu nuz. Top ka p�
Sa ra y�, Sul ta nah met Ca mi si’ni
gez dik. Da ha ön ce de gel mi� tim
ama bu se fer ta ri hi eser le ri ni de

bi ze an lat t� lar. 
� Si irt Kur ta lan De mir ku yu

Kö yü Muh ta r� Si ra ced din Atay: Ka -
d� köy Be le di ye Ba� ka n� m�z bi zim -

le çok ya k�n dan il gi len di. Böy le
kay na� ma la r�n çok s�k ol ma s� n�
is ti yo ruz. �n san lar bir bir le ri ni
da ha iyi ta n� s�n ve kay na� s�n
is ti yo ruz. Se la mi Öz türk bu na
ve si le ol du. 

� Mu� lu muh tar Kad ri
Co� kun: Be le di ye Ba� ka n� m�z

Se la mi Öz türk’e ara c� l� �� n�z la te -
�ek kür edi yo rum böy le bir ge zi yi

dü zen le di �i için. Çok mem nun ol -
duk. Al lah ra z� ol sun. Se la mi

Bey çok de �er li bir in san. Sa -
hip ç�k ma m�z, des tek ç�k ma -
m�z la z�m. Onun la gu rur
du yu yo ruz. �s mi ni sü rek li te -
le viz yon da du yu yor duk. Ta -
n�� ma im kâ n� m�z ol du.

Bi zim le çok il gi len di. Mu�’tan
45 muh tar gel dik. Mem nun gel -

dik mem nun dö ne ce �iz. 

7 - 13 HAZ�RAN 20132 SANATKÜLTÜR

Altıyol Bahariye Süleyman
Paşa Sokak-No: 21 KADIKÖY

REZERVASYON.0216 550 40 41

40 YILLIK TECRÜBEM�ZLE….
YEN� ADRES�M�ZDE…

TÜM MÜ�TER�LER�M�Z�N
H�ZMET�NDEY�Z…

MEHMET EKİCİ

MUHTARLARIN iSTANBUL 
BULUŞMASI RENKLiYDi

Mardin, Mu� ve Siirt’ten 100 ki�ilik muhtar heyeti, �stanbul ve
Kadıköy’de tarih ve kültür turu yaptılar, Kadıköy Belediyesi’nin

projelerini incelediler.

Ala ad din Öz de mir

Hü se yin Se vinç

Yavuz Koç

Hıdır �nal

Davut Aslan

Si ra ced din
Atay

Kad ri Co� kun
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● Tugay KARTAL

Hay dar pa �a Ga r�’n�n halk tan so -
yut lan ma pro je si ne kar �� 50
haf ta d�r her Per �em be Gar

mer di ven le rin de ey lem ya pan Hay-
 dar pa �a Da ya n�� ma s�’n�n bu haf ta ki
ko nu �u dans ç� lar ol du. 30 Ma y�s Per -
�em be ak �a m� ger çek le �en 50. Per -
�em be ey le mine ön ce S.O.S Çev re
Gö nül lü le ri �i ir ve tür kü ler ile des tek
ol du lar. Ey lem de “Hay dar pa �a bi zim

Tak sim bi zim”, “Hay dar pa �a gar d�r
gar ka la cak”, “Sa va �a Ha y�r Hay dar -
pa �a Gar d�r”, “Gar Otel olur sa gir mek
pa ray la” slo gan la r� s�k ça at�l d�, ak ti -
vist le rin Hay dar pa �a gar �için bes te le -
dik le ri tür kü ve �ar k� lar söy len di. Sa at
21.00’den iti ba ren ise �s tan -
bul’da bu lu nan tan go sa nat -
ç� la r� dans gös te ri le ri ni
sun du lar. On lar ca dans ç�
“Hay dar pa �a’da Mi lan go Ge -
ce si” ad� n� ver dik le ri ey lem de

bu lu� tu lar, ta ri hi mer di ven le rin önün -
de bü tün ge ce tan go yap t� lar. 

Hay dar pa �a Gar’da tan go gös te ri -
si de vam eder ken Ana do lu'dan mi sa -
fir ola rak ge len 120 muh ta r� tek ne ile
�s tan bul'un ta ri hi yer le ri ni gez di ren
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk, tek ne yi mo tor is ke le si ne ya -
na� t� ra rak mi sa fir le ri ile bir lik te et kin-
 li �e ka t�l d�. K� sa bir tan go gös te ri si de
su nan Ba� kan Öz türk yap m�� ol du �u
ko nu� ma da “Hay dar pa �a ga r�na sa hip
ç� kan ey lem ci le re te �ek kür edi yo rum,
Hay dar pa �a Gar bi na s� n�n otel ya p�l -
ma s� na izin ver me ye ce �iz” de di.

37 - 13 HAZ�RAN 2013HABER

Haydarpaşa Garı’nda TANGO’lu eylemHaydarpaşa Garı’nda TANGO’lu eylemHaydarpaşa Garı’nda TANGO’lu eylemHaydarpaşa Garı’nda TANGO’lu eylemHaydarpaşa Garı’nda TANGO’lu eylemHaydarpaşa Garı’nda TANGO’lu eylem
Tarihi Haydarpa�a Garı’nın “kültür ve konaklama”

merkezine dönü�türülmesine kar�ı yapılan eylemlere
dansçılar tango yaparak destek verdi. Haydarpa�a Garı’nın

merdivenlerindeki Milango Gecesi’ne, Kadıköy
Belediyesi’nin konu�u olan muhtarlar da katıldı. 

GÜNÜB�RL�K TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR

� 15-16 HAZ�RAN CMT-PAZAR / ESK��EH�R-ODUNPAZARI
� 22-23 HAZ�RAN CMT-PAZAR / ��NEADA-KIYIKÖY TURU
� 29-30 HAZ�RAN CMT-PAZAR / BOZCAADA TURU

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

Tursab A 5096  www.tatilkeyfiburada.com

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

YAZ’A MERHABA
TURLARIMIZ …

� 08 HAZ�RAN CUMARTES� ANADOLU KAVA�I-YU�A TEPES�          
� 13 HAZ�RAN PER�EMBE ��LE-A�VA-SAKLIGÖL
� 16 HAZ�RAN PAZAR SAKARYA-DEREA�ZI-ORMANKENT
� 22 HAZ�RAN CUMARTES�  ABANT-GÖLCÜK TURU 

CHP �stanbul Milletvekili Kadir Gökmen Ö�üt,
TBMM'ye Kadıköy’deki Bo�a krizini sordu.

Ö�üt, TBMM Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım
Ba�kanlı�ı’nın, Altıyol’da bulunan tarihi dövü�en
bo�a heykelinin, Beylerbeyi Sarayı’ndaki e�inin

yanına ta�ınması istemiyle Kadıköy Belediyesi'ne
ba�vurdu�unu anımsatarak, Kadıköylülerin, ilçenin

en bilinir simgesi ve bulu�ma noktası olan bu
heykelin ellerinde alınmasına kar�ı olduklarını ifade

etti. Ö�üt, �unları sordu: 
� New York'ta Wall Street'in simgesi haline gelen

bronz bo�a heykeli gibi dünyanın pek çok kentinde
ilçe, semt, eyaletlerle özde�le�en heykeller

mevcuttur. Ayrıca bazı basın yayın organlarında
iddia edilenin aksine heykel zarar görmemekte

aksine Kadıköy Belediyesi tarafından di�er heykeller
tarafından gerekli bakımları düzenli olarak

yapılmaktadır. Bu ba�lamda Bo�a heykelinin Milli
Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Ba�kanlı�ı tarafından
Kadıköy'den alınmak istenmesi kararının yeniden

gözden geçirilmesi dü�ünülmekte midir?
� Kamuoyuna heykelin Beylerbeyi Sarayı’na

Meclis’e Boğa’yı sordu!

ta�ınmak istenmesinin
sebebi olarak, heykelin
sarayda bulunan di�er

e�iyle birle�tirilmesi olarak
yansımı�tır. Amaçlanan
her iki heykeli yan yana

getirmek ise
Beylerbeyi'nde bulunan

heykelin Kadıköy'e
ta�ınması bir di�er

seçenek olarak
de�erlendirilebilir mi?

� Dünyanın birçok
ülkesinde tarihi sanat

yapıtları halkın daha geni�
kitlelerine ula�ması için

sokak, meydan ve
alanlarda tutulurken,
heykelin Kadıköy'den

alınmak istenmesi sanat
ve tarihe toplumsal bakı�ın

engellenmesi anlamına
gelmez mi?  

BOSTANCI Halk
E�itim Merkezi 2012-
2013 e�itim ö�retim
y�l�n� Caddebostan
Kültür Merkezi’nde

gerçekle�tirdi�i gece
ile sonland�rd�.

Geceye Kad�köy
Kaymakam� Birol
Kurubal da e�iyle

birlikte kat�ld�. Y�lsonu
sergisinin aç�l���n�

gerçekle�tiren
Kaymakam Kurubal
daha sonra �ölenin
aç�l�� konu�mas�n�
yapt�. Kaymakam Kurubal, “Bostanc�

Halk E�itim Merkezi ö�retmen ve
ö�rencilerini kutluyorum. Güzel i�ler

ç�kard�lar” dedi. Merkez Müdürü Ergüder
Güngör ise 2012-2013 e�itim ö�retim
y�l�n�n ba�ar�l� geçti�ini

belirterek,

önümüzdeki dönemde yeni kurslarla
ba�ar�lar�n� artt�rmay� hedeflediklerinin

alt�n� çizdi. Bostanc� Halk E�itim Merkezi
y�lsonu sergisi ve �öleni,
kursiyerlerin dans ve halk

oyunlar� gösterileri ile
devam etti. Halk E�itim
Merkezi’nin Türk Sanat

Müzi�i korosunun
verdi�i konserin
ard�ndan müdür,

müdür yard�mc�lar� ve
ö�retmenler, 10. Y�l
Mar��’n� hep birlikte

söyleyerek �öleni
sonland�rd�lar.

Halk Eğitim Merkezi’nin
YILSONU GECESi
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Bos tan c� Gö nül lü Evi’nde 13 kur si ye -
rin 6 ay bo yun ca ho ca la r� Bu ket �r tem
Gör mü� ile yap t� �� ça l�� ma la r� n�n so -

nu cun da sah ne ye koy duk la r� “Ayak Ba cak
Fab ri ka s�” ad l� oyun il giy le iz len di. 

Ser met Ça �an’�n yaz d� �� oyu nu, 5 Ma y�s
Pa zar gü nü Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke zi’nde
pro fes yo nel le re ta� ç� ka ran bir per for mans la
sah ne le yen kur si yer ler, he ye can l� ve mut luy du.
Ba� kan Tu nay Soy dan’�n aç� l�� ko nu� ma s�n dan
son ra ho ca l� �� n�n ya n� s� ra oyu nun yö net men li -

�i ni de üst le nen Bu ket �r tem Gör mü� e� li �in de
per de aç�l d� ve oyun ba� la d�. Ka la ba l�k bir se -
yir ci gru bu nun iz le di �i, 2 per de lik oyun, e� len -
dir di �i ka dar da dü �ün dü ren bir ko nu ya sa hip ti.
Ka d� köy Halk E�i tim Mer ke zi i� bir li �iy le or -
tak la �a sah ne le nen oyu nu Mer kez Mü dür Yar -

d�m c� s� Fat ma Bes çi  de iz le di. Se yir ci ler ara -
s�n da es ki ve ye ni dö nem gö nül lü ba� kan la r� da
var d�. Ge ce so nun da yo �un al k�� la ödül len di ri -
len ho ca ve kur si yer le rin mut lu lu �u gö rül me ye
de �er di. Oyu nun so nun da her �e yiy le üst len di -
�i bu ça l�� ma da bü yük kat k� s� olan Bu ket �r tem
Gör mü�’e, Tu nay Soy dan ta ra f�n dan pla ket ve
çi çek ve ri ldi. 

� HALK DANS LA RI VE 
HALK MÜ Z� �� �Ö LE N�

Bos tan c� Gö nül lü Evi, Pen dik Halk Dans -
la r� Top lu lu �u Der ne �i
ile or tak la �a ola rak 3 Ma -
y�s Cu ma gü nü CKM A
Sa lo nu’nda “Halk Dans -
la r� ve Halk Mü zi �i �ö le -
ni” dü zen le di.

Ba� kan Tu nay Soy -
dan aç� l�� ko nu� ma s�n -
dan son ra PEN HAD
Der ne �i Ba� ka n� Mu am -
mer E� siz de bir ko nu� -
ma yap t�. Son ra s�n da 5
yö re den top lam 60 oyun -
cu (An tep, Art vin, Bit lis,
Ka ra de niz, Van ekip le ri)

bü yük bir co� kuy la oyun la r� n� ser gi le di ler. Mi -
sa fir ekip le ri den son ra Gö nül lü Evi’nin, folk lor
ho ca s� �l han Özel’in ça l�� t�r d� �� ba yan lar dan
olu �an Van yö re si eki bi sah ne al d�. Türk Halk
Mü zi �i ko ro su da ho ca la r� Nu ret tin Ka ra ku� e� -
li �in de 40 da ki ka l�k bir prog ram sun du. Ba� la -

ma s�y la Tu fan Çe lik, ge ce ye kat k� da bu lun du.
Son ola rak Türk Halk Mü zi �i sa nat ç� s� Se her
Ak soy sah ne al d�. Sun du �u ez gi ler le tür kü ta -
d�n da bir ge ce ye im za at t�. Geç mi� ve �im di ki
dö nem gö nül lü ba� kan la r� n�n ka t� l� m�y la çi çek
se re mo ni si ger çek le� ti ve bu gü zel an lar fo to� -
raf çe kim le riy le bel gen di. Bos tan c� Gö nül lü le -
ri, A’dan Z’ye eme �i ge çen her ke se te �ek kür
et ti ler ve böy le gü zel et kin lik ler de ye ni den bu -
lu� mak di le �iy le et kin li �i ni son lan d�r d� lar. 
� BA HA RI CO� KUY LA KAR �I LA DI LAR

Bos tan c� Gö nül lü le ri, ba ha r� kar �� la ma gü -
nü olan H� d� rel le zi, Gö nül lü Evi bah çe sin de
Halk la �li� ki ler Ko mi te si’nin or ga ni zas yo nu ile
kut la d� lar. Ka p� önü ne ha z�r la nan ma sa lar ka -
d�n la r�n hü ner li el le riy le do na t�l d�. Tüm üye ve
semt sa kin le ri nin yo �un ka t� l� m� gö nül lü le ri
mut lu et ti. Çay -
lar içil di, soh -
bet  edil di, �ar k� -
lar okun du, ha -
lay lar çe kil di.
Gü nün an la m� -
na uy gun ya k� -
lan kü çük ate �in
üs tün den di lek -
ler di le ne rek at -
la n�l d�. Bol bol
foto�raflar çek -
ti rile rek bu gün
ölüm süz le� ti ril -
di.

� ANN NE LER GÜ NÜ KUT LAN DI
Gö nül lü ler, An ne ler Gü nü’nü de özel bir

et kin lik le kut la d�. Gö nül lü Evi’nin bah çe si ne
ha z�r la nan ma sa lar çi çek ler ve yi ye cek ler le do -
na t�l d�. Mec lis üye si Nur han Kut man’�n da yal -
n�z b� rak ma d� �� bu özel et kin li �e üye le rin ya n�
s� ra çok sa y� da semt sa ki ni de ka t�l d�. Er kek
üye le rin de gü ne or tak ol ma la r� gö nül lü le ri
mut lu et ti. Ba� kan Tu nay Soy dan’�n aç� l�� ko -
nu� ma s�n dan son ra soh bet ler e� li �in de çay lar
içil di. Son ra s�n da emek li ö� ret men Se yit Özer
ile Ah met Po lat gü zel �i ir le ri ni an ne ler için
oku du. Hep bir a��z dan �ar k� lar söy len di. Bu
gü nü ölüm süz k�l mak için foto�raflar çe kil di.
Ard�ndan gönülüller taraf�ndan ha z�r la nan he -
di ye pa ket le ri gü nün ha t� ra s� ola rak bü tün an ne -
le re su nul du. 
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ
HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI

Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 07 - 16 Haziran 2013

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

HO� SADA TSM
KOROSU KONSER�

�ef Cihat HIRÇIN
Tarih: 11 Haziran 2013

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
Davetiyelidir. �leti�im:

0532 281 80 11

BESTE TSM
KOROSU KONSER�
�ef Kemal KÜLAH

Tarih: 12 Haziran 2013
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy
Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
Davetiyelidir. �leti�im:

0542 437 52 11

BU SAYFA KADIKÖY BELEDiYESi GÖNÜLLÜLERi TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

HABER

Bostancı Gönüllüleri
OYUN SAHNELEDi

HASANPAŞA’DA
‘AİLE İÇİ EĞİTİM’

KADIKÖY Belediyesi Hasapa�a
Mahallesi Gönüllü Evi’nde Ya�am
Koçu Aynur Durukan tarafından

gerçekle�tirilen 
“Aile �çi E�itim” çalı�malarının bu

haftaki konu�u, Ya�am Koçu Ahmet
Umut Tarakçı’ydı. 

Hasanpa�a Gönüllüleri etkinlikle ilgili
yaptıkları açıklamada “Hayır”

demenin muhte�em yolculu�unda göz
ardı etti�imiz, önemsemedi�imiz ama

hep beraber bizi bize tekrar
hatırlatarak önemsetip yeni bir
bakı�la yeni sayfalar açmamızı

sa�layan sunumu yapan Ahmet Ümit
Tarakçı’ya ve bu sunumla bizleri

bulu�turan Aynur Durukan’a saygı ve
sevgiyle Gönüllü Evimiz adına

te�ekkür ederiz” dediler.

� KURS�YERLER�N YIL SONU
ETK�NL��� VARDI

Hasanpa�a Mahallesi Gönüllü Evi’nin
2012/2013 dönem çalı�maları

kapsamında açılan mefru�at ve biçki-
diki� kurs e�itmeni Saniye Bekta� ile
kursiyerler, Gönüllü Evi’nde dönem
sonu çay saati düzenlediler. Aynı

zamanda anneler günü kutlamasıyla
birle�en etkinlikte, yönetim ve komite

ba�kanlarına el eme�i küçük
hediyelerin verilmesi sırasında

duygusal anlar ya�andı.
Kar�ılıklı ho�görü ve payla�ım içinde

geçen dönem sonunda hüzün ve
mutluluk vardı. Dönem Ba�kanı Arzu

Akman Çatallar, “Hasanpa�a
Mahallemizle çalı�mak ve o
do�rultuda kursları açmakta

yanılmadı�ımızı her geçen gün daha
birlik beraberlik içinde ço�alarak nice
dönem ba�kanlıklarında beraber çay

saatleri düzenleyebilece�imizi
hissetmenin mutlulu�u içinde kar�ılıklı
temenni ve dileklerimizle etkinli�imizi
sonlandırdık. Biçki-Diki� ve Mefru�at

Kurs Hocamız Saniye Bekta�’a ve
arkada�larımıza, Hasanpa�a

Mahallesi dönem çalı�malarında bu
duyguları ya�atan de�erli Ba�kanımız
Av. Selami Öztürk’e, Gönüllü Evimiz

adına saygı ve sevgiyle te�ekkür
ederim” dedi. 

Ka d� köy Be le di ye si En gel li Mer ke zi
Ba� kan Ca nan Öner ile yar d�m c� s�
Sel va Öz dik men, Züh tü pa �a Gö nül lü

Evi’ni zi ya ret ede rek, ba ��� lar la al� nan te -
ker lek li is kem le le ri ve wal ker lar’� tes lim al -
d� lar. 

Öner, zi ya ret s� ra s�n da En gel li Mer ke -
zi’nin ça l�� ma la r� n� an lat t�. Gö nül lü ler de
ma hal le de ki en gel li ler hak k�n da bil gi ver di -
ler. Ay r� ca, Me ral Tan su’nun gi ri �i miy le dü -
zen le nen ker mes ten el de ge lir, Ay la Gül gü -
ner, Gü ney Bay ra mo� lu ve Be si Otu ran’�n
mad di kat k� la r�, Ce ren K�r ta si ye sa hi bi Ali
Ke mal S� n�k sa ran’�n ma vi ka pak ba �� ��y la
al� nan 6 adet kol la r� ve ayak la r� ç� kan kat la -
n�r te ker lek li is kem le yi, 2 adet te ker lek li is -
kem le akü sü nü, Ec za c� Ca nan Y�l maz’�n
ver di �i en gel li tu va le ti ni, Han de Gö re ci’nin
ile Ay sel Pa ça c�’n�n ver di �i 2 adet wal ker’�,

Ba� kan Öner ile yar d�m c� s� Öz dik men’e tes -
lim et ti ler. 

� ME ME KAN SE R�N DE ER KEN
TA NI NIN ÖNE M�

Züh tü pa �a Gö nül lü le ri, Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi B sa lo nun da “Me me Kan se -

rin de Er ken Ta n�” ko nu lu
se mi ner de, Rad yo lo ji Uz -
ma n� Dr. Hik met Ka ra gül -
lü’yü ve Ka d� köy Be le di -
ye si Ka d�n Sa� l� �� Mer ke zi
So rum lu su Mi ne Ak�n’�
a��r la d� lar.

Dr. Ka ra gül lü, dün ya da
her y�l 10 mil yon kan ser li -
den 1 mil yo nu nun me me
kan se ri ol du �u nu, her 8 ka -
d�n dan bi ri ne me me kan se -
ri te� hi si kon du �u nu, 50’li
ya� lar da kan ser ris ki nin
art t� �� n�, 65-70 ya� la r�n da

üst dü ze ye ula� t� �� n� ve ölüm ora n� n�n yüz -
de 6 ol du �u nu be lirt ti. Dr. Karagüllü, dü -
zen li ta ra ma ya p� lan ül ke ler de me me kan se -
ri ne ba� l� ölüm ler de or ta la ma yüz de 30
azal ma sap tan d� �� n� sözlerine ekledi.  

Ka d� köy Be le di ye si Zeh ra-Mus ta fa Yük -
sel Ka d�n Sa� l� �� Mer ke zi So rum lu su Mi ne
Ak�n ise mer ke zin 2012 y� l�n da aç�l d� �� n�,
son mo del ma mog ra fi ve ul tra so nog ra fi ci -
haz la r� n�n bu lun du �u nu ve bü tün Ka d� köy lü
ka d�n la ra üc ret siz mu aye ne hiz me ti ver di �i -
ni söy le di. Se mi ne rin so nun da çi çek ve te -
�ek kür bel ge si ve ril di.

� ATA �E H�R HAY VAN 
BA RI NA �I’NI Z� YA RET ET T� LER

Züh tü pa �a Gö nül lü le ri, Ata �e hir’de ki
Ka d� köy Be le di ye si So kak Hay van la r� n�
Ko ru ma ve Ba r�n d�r ma Mer ke zi’ni zi ya ret
et ti ler. 

So �uk ve ya� mur lu bir gün ol ma s� na
ra� men gö nül lü ler ile ma hal le hal k�, ba r� -
nak ta ki hay van lar la uzun sü re il gi len di ler
Yet ki li le ri nin ver di �i bil gi ye gö re, ba r� nak -
ta ki 350 kö pek, gö nül lü hay van se ver le rin
kat k� la r�y la bes le ni yor ve gez di ri li yor. Züh -
tü pa �a Gö nül lü le r, gö tür dük le ri kon ser ve,
ku ru ma ma ve ilaç la r� hay van ba r� na �� yet -
ki li le ri ne tes lim et ti ler.

� K� TAP, OYUN CAK, 
G�Y S� BA �I� LA DI LAR

Züh tü pa �a Gö nül lü le ri, yap t�klar� ba ��� -
lar�n mut lu lu�unu ya �� yor
lar. Gö nül lü le rin top la d� ��
ki tap, oyun cak ve giy si ler,
Züh tü pa �a Gö nül lü E�i tim
Ko mi te si Ba� ka n� Nes rin
Öz türk, ko mi te üye le ri Ün sal
Ay dos, Em ri ye Fer tu�, Emi -
ne Ur gan c� ve Ay ten Ko ba za
ta ra f�n dan Kap tan Ha san pa -
�a �l kö� re tim Oku lu’na tes -
lim edil di. Okul Mü dü rü
Ömür Aksu, bu dav ra n�� la -
r�n dan ötü rü gö nül lü le re te -
�ek kür et ti.

Da ha ön ce de Van dep re -
min de kay bet ti �i miz genç

ö� ret men Ab dur sa met Kan ter ad� na Van’�n
Er cis il çe sin de ki Ata türk �l kö� re tim Oku -
lu’nda aç� la cak olan kü tüp ha ne ye gö nül lü le -
rin ba ��� la d� �� 4 ko li ki tap, Züh tü pa �a Gö -
nül lü le ri Sos yal Ko mi te Ba� ka n� I��k �a hi -
nalp ta ra f�n dan gön de ril di. 

� �MAJ YÖ NE T� M� SE M� NE R�
Züh tü pa �a Gö nül lü le ri’nin a��r la d� ��

Uz man Psi ko log P� nar Ko par, Gö nül lü
Evi’nde “imaj yö ne ti mi” ko nu lu bir se mi ner
ver di.“ �maj”�n ken di mi ze da ir ba� ka la r�n da
b� rak t� �� m�z iz le nim ya da olu� tur du �u muz
al g� ol du �u nu söy le yen Ko par, “Stil kul lan -
d� �� m�z an la t�m bi çi mi dir ve et ki li imaj ken -
di mi zi ol du �u muz dan çok fark l� gös ter mek
de �il en do� ru �e kil de ifa de et mek tir” de di.
Se mi ner, çe �it li ik ram lar ve Ko par’a te �ek -
kür bel ge si ile çi çek ve ril me siy le so na er di.

Ka d� köy Be le di ye si ta ra f�n dan dü zen le nen,
13. Türk Mü zi �i Bes te Ya r�� ma s� fi na li,
22 Ma y�s Çar �am ba ak �a m�, Ka d� köy

Belediyesi Ev len dir me Sa lo nu’nda ger çek le� ti -
ril di.

Ge ce nin aç� l�� ko nu� ma s� n� ya pan Ka d� köy
Be le di ye si Gö nül lü E�i tim ve Da n�� ma Mer ke zi
Yö ne tim Ku ru lu Üye si Ne si be Mü se vi to� lu;
“Türk Sa nat Mü zi �i ne ye ni eser ler ka zan d�r mak,
bes te kâr la r� m� z�, ye ni eser ler üret me ye özen dir -
mek ama c� ile 13 y�l d�r ara l�k s�z ola rak dü zen le -
di �i miz ya r�� ma m� za bu y�l da 1000’e ya k�n eser
gel di. Ön Jü ri mi zi olu� tu ran de �er li jü ri üye le ri -
miz Bil ge Öz gen, Amir Ate�, Erol Sa yan ve

Mah mut O�ul’un yap t� �� de �er len dir me so nu cu
10 eser fi na le kal d�, bir ese rin in ter net or ta m�n da
ya y�n lan ma s� ne de ni ile ya r�� ma c� m�z ya r�� ma -
dan çe kil mek zo run da kal d�. Ye de �e ka lan lar
ara s�n da bi rin ci ye dek te 6 ya r�� ma c� ol ma s�n dan
do la y�, ye dek al�n mad�, fi na le do kuz eser kald�.
Ya r�� ma n�n dü zen len me sin de des tek ve ren, Ka -
d� köy Be le di ye Ba� ka n� m�z ba� ta ol mak üze re,
sa nat ç� la r� m� za, jü ri mi ze, siz ko nuk la r� m� za ve
gö nül lü le ri mi ze son suz te �ek kür ler ede rim. Hak
ede nin ka zan ma s� n� di li yo rum” de di. Dr. Özer
Öz te kin ta ra f�n dan su nu lan prog ra m�n ilk bö lü -
mün de, ge çen y� l�n bi rin ci si Cem Ada l�’n�n bes -
te si “Al la h�n” isim li eser Ar zu K� ra li ta ra f�n dan

seslendirildi. Ar d�n dan sah ne ye ç� k�� s� ra la r� ku -
ra ile be lir le nen ya r�� ma c� la r�n eser le ri, so list ler
ta ra f�n dan yo rum lan d�. Jü ri nin de �er len dir me
yap t� �� bö lüm de ise; Ege li ses sa nat ç� s� Oya Ak -
soy, Türk Mü zi �i nin se vi len eser le rin den olu �an
bir kon ser ver di. Sa nat ç� n�n Jü ri üye le ri nin bes -
te le ri ne de re per tu va r�n da yer ver me si, be �e ni
ka zan d�.

Türk Mü zi �i nin dua yen le ri;  Erol Sa yan,
Amir Ate�, Ne cip Gül ses, Mah mut O�ul, Bil ge
Öz gen, Tur han Ta �an, Gök tan Ay, Ale ad din
Pak yüz, Se rap Mut lu Ak bu lut ile Sö zer Ya� mut,
fi nal jü ri si ni olu� tur du lar ve ge ce de ilk 3’ü be lir -
le di ler. Y�l lar d�r jü ri üye li �i ile ya r�� ma ya des tek
ve ren bes te kâr Zey net tin Ma ra� ge ce de onur ko -
nu �u ola rak yer al d�. 

Ya �ar Özel, �b ra him �i rin, Ni hal Ar da, Te -
kin Gö nenç, Sel ma Hep gül, �e ref Gül sün gi bi
çok sa y� da Türk Mü zi �i sa nat ç� s� ve ko ro �e fi de
ge ce ye ko nuk ola rak ka t�l d� lar.

Jü ri nin de �er len dir me si so nu cun da; bes te si
Ni hat �n ce ka ra’ya, güf te si Ümit Ya �ar O�uz -
can’a ait Si nem Genç’in yo rum la d� �� “�s tan bul”
isim li Ni ha vent �ar k� bi rin ci ol du.

�kin ci li �i;  Erol Er di�’in bes te le di �i, güf te si
Ve dat Fi dan boy’a ait, �l ter Bu rak Ka lay’�n yo -
rum la d� �� “Sev gi Ney mi� On da Gör düm” isim li
“Ta hir” ad l� �ar k� al�r ken, Hü se yin Soy sal’�n
bes te le di �i, güf te si Se vinç Atan’a ait, Gür sel
Mer can l�’n�n yo rum la d� ��, “Ay n� dal üs tün de bir
çift ki raz d�k” isim li “�e de ra ban” isim li �ar k� da
üçün cü  ol du. 

De re ce ye gi ren le re pa ra ödül le ri ile tüm fi na -
list le re, jü ri üye le ri ne, ses sa nat ç� la r� na te �ek kür
ve kut la ma pla ket le ri, Ka d� köy Be le di ye Ba� ka -
n� ad� na Ne si be Mü se vi to� lu ta ra f�n dan ve ril di.

Ge ce bi rin ci lik el de eden ese rin tek rar yo -
rum lan ma s� ile so na er di.            

Ya r�� ma da fi na le ka lan di �er al t� eser de
�un lar:
� Eser ad�: “Sen le Ka bul Ol du Du am”,

Bes te: Ca vit Er soy, Güf te: Hü se yin Bal kan -
c�, Yo rum: �l ter Bu rak Ka lay.
� Eser ad�: “A�k �çin Ç�k t�k Yo la”, Bes te:
Si nan Si pa hi, Güf te: Tü may Ba �er Üçok,
Yo rum: Na zi ra Ya ��z Sav ran.
� Eser ad�: “Her Dam la Ya� mur Sen den
Ha ber dir”, Bes te: Hü se yin Soy sal, Güf te:
Se vinç Atan, Yo rum: Hü se yin Soy sal.
� Eser Ad�: “Bir Ni ha vent �ar k� Yap t�m”,
Bes te: Hü se yin Soy sal, Güf te: Güf te: Y�l maz
Ka ra ko yun lu, Yo rum: �eb nem Gür büz.
� Eser ad�: “Öz le yi�”, Bes te: Zi ya Le vent
Top çu o� lu”, Güf te: Rü� tü Ok yar, Yo rum:
P� nar Kürk çü.
� Eser ad�: “Ke man c�”, Bes te: Zi ya Le vent
Top çu o� lu, Güf te: Meh met Çe tin Ke çe siz,
Yo rum: Gür sel Mer can l�.

Zühtüpaşa Gönüllüleri’nden
TEKERLEKLi SANDALYE BAĞIŞI

Beste Yarışması sona erdi
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● Bü�ra TANRITANIR

Ku zey K�b r�s’�n pres tij li okul la -
r�n dan, ulus la ra ra s� e�i tim ve ren
The Eng lish Scho ol of Kyre ni a

(ESK), �s tan bul’da e�i tim ver mek için
ha z�r l�k la ra ba� la d�. 3-6 ya� ara s� ço cuk -
la ra çift ana dil e�i ti mi ve ren ana oku lu
Ka d� köy’de Ey lül ay�n da aç� la cak.  

The Eng lish Scho ol of Is tan bul,
Tür ki ye’nin en iyi oku lu ol ma y�, ö� ren -
ci le ri nin Tür ki ye’de ve yurt d���n da en
iyi üni ver si te le re gir me si ni, dün ya va -
tan da �� ol ma la r� n�, hem ken di ül ke le rin -

de hem de dün ya da söz
sa hi bi ol ma la r� n� he def li -
yor. Her s� n�f ta de ne yim -
li bir �n gi liz ö� ret me ni
ve hem �n gi liz ce hem de
Türk çe bi len bir Türk
ö� ret men e� li �in de e�i -
tim ver me yi plan la yan
okul, K�b r�s’ta ki Eng -
lish Scho ol Of Kyne ri a
(ESK) gi bi ana oku lun -
dan ba� la ya rak bü yü -
me yi amaç l� yor. The
Eng lish Scho ol of Is -
tan bul’un mü dür lü -
�ü nü ya pan ay n� za -
man da Ga ze te Ka d� köy’de kö �e ya za r�
olan As l� Ay han, “Dün ya ca ta n� nan,
yurt d� �� na iyi okul la ra ö� ren ci gön de -

ren
�s tan bul’un en iyi oku lu ol ma y� he def -
li yo ruz” di yor. Amaçlar�n�n bü yük ol -

du �u nu söy le yen Ay -
han, söz le ri ni �öy le
sür dü rü yor:

“Bu se ne ana oku -
luy la ba� l� yo ruz. K�b -
r�s’ta ki sis tem gi bi ol -
ma s� için  bir çok e�i tim
da n�� ma n�y la ko nu �u la -
rak bu okul olu� tu rul du.
Ay n� de ne yim bu ra ya ta -
�� n� yor. Bu yüz den bu
oku lun K�b r�s’ta ki de ne -
yim le da ha h�z l� ge li� me -
si ni bek li yo ruz. Okul 10
gün için de ta mam la na cak.
Ön ka y�t la ra ba� la d�k.
Ey lül’de oku lu muz e�i tim
ver me ye ba� la ya cak.”

(www.eng lishs cho olis tan bul.org)
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KAYIP iLANI
�stiklal Madalyas�n� kaybettim.Hükümsüzdür. Abdülkadir Necdet B�NGÖL
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KADIKÖY Belediyesi �nsan Kaynakları
ve E�itim Müdürlü�ü tarafından
Belediye’de geli�tirilecek kaliteli
projelere imza atmak için proje

yazımında görev alan personele 21-23
Mayıs tarihlerinde e�itim verildi. “Proje

Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal
Çerçeve Yakla�ımı Kullanılarak Proje

Hazırlama” konulu 3 günlük uygulamalı
e�itim, AB Projeleri Uzmanı Esra

Hashemi-Shirazi tarafından verildi. 
3 grup �eklinde yapılan uygulamalı

e�itimde, 3adet örnek proje
geli�tirilerek e�itimin verimlili�i

arttırıldı. 
Ayrıca yine belediyede görev alan

de�i�ik departmanlardaki personele de
29 Mayıs Çar�amba günü “�� Sa�lı�ı

ve �� Güvenli�i” konulu
e�itim verildi. 

Belediye personeline EĞiTiM
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● Semra ÇELEB�

Her �ey 31 Ma y�s Cu ma sa ba h�, kent le -
ri nin en bü yük ok si jen alan la r�n dan
Tak sim Ge zi Par k�’n�n y� k� m� n� en gel -

le mek için park ta sa bah la yan genç le re po li sin
�a fak bas k� n�y la ba� la d�. Po li sin ça d�r la r�n da
uyu yan la ra sa bah sa at 05.00 ci va r� gaz bom-
 ba la r�y la mü da ha le et me si, bü yük bir di re ni �in
ba� la ma s� na ne den ol du. A�aç la r�n ke sil me si -
ni en gel le mek için ba� la yan ey lem ler ül ke ge -
ne lin de ik ti da r�n bas k� c� po li ti ka la r� na kar ��
“ye ter” di yen her ke sin so kak la ra ç�k ma s� n�
sa� la d�. 

Ulu sal ka nal la r�n ve ge nel ola rak med ya -
n�n Tak sim Ge zi Par k�’nda ki oran t� s�z po lis
mü da ha le si ni ha ber le� tir me me si ve “yok mu�
gi bi” dav ran ma s�, hal k�n öf ke si ni art t�r d�. Fa -
ce bo ok ve Twit ter’in ön cü lü �ün de ki sos yal
med ya da olay la r�n du yul ma s�y la �s tan bul’un
tüm ma hal le le rin den so kak la ra dö kü len ler,
Tak sim’de ki di re ni� çi le re des tek ver me ye git -
ti. Tak sim’e gi den ler ara s�n da Ka d� köy Be le -
di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk ile CHP’li
ve kil ler ve be le di ye ba� kan la r� da var d�. Bi ber
ga z� na ma ruz ka lan kit le ye Di van Otel ka p� la -
r� n� aç t�. Ka la ba l�k ile bir lik te Öz türk ve ya -
n�n da ki ler de Di van Otel’e s� ��n d� lar. Öz türk,
twit ter he sa b�n dan “CHP Ge nel Ba�kan
Yard�mc�s� Gök han Gü nay d�n ba s�n aç�k la -
ma s� yap t�. Üç sa at için de dört kez gaz ye dik.
Li mon se ni se vi yo rum” di ye yaz d�. 

� �� ÇI KI �I TAK S�M’E AK TI LAR
31 Ma y�s Cu ma ak �a m� i� ç� k� �� Tak sim’e

ula� ma ya ça l� �an lar la bir lik te, iki gündür Ge -
zi Par k�’nda di re ni� te olan 25-30 ki �i nin sa y� -
s� 100 bin le re ç�k t�. 

Po lis kit le yi Tak sim Mey da n�’na sok ma -
mak için a�� r� güç kul la n�p ton lar ca gaz bom-
 ba s� kul la n�r ken, halk po lis ba ri kat la r� n�
a� mak için 36 sa at mü ca de le et ti. Tüm a�� r�
mü da ha le ye ra� men �s tik lal Cad de si, Gü mü� -
su yu, Tar la ba �� ve Har bi ye’de ki kit le sa at ler -
ce ye rin den ay r�l ma d�. Ana ak�m med ya n�n
me ga kent �s tan bul’da yüz bin ler ce in sa n�n so -
kak la ra dö kül me si ni gör me me si ne ra� men,
can l� ya y� na ge çen Halk TV ve Ha yat TV ile
sos yal med ya dan ha ber alan halk ge ce sa at le -
rin de ma hal le le rin den ses ver di.  �s tan bul’un
bir çok ma hal le sin de ge ce 03.00 ci va r�n da ten -
ce re ta va s� n� alan pen ce re ye ko� tu, pi ja ma la -
r�y la so ka �� na ç� kan ma hal le li al k�� lar la
slo gan lar la ses ç� kar d�, po lis mü da ha le si nin
son lan d� r�l ma s� n� is te di. Ar t�k amaç sa de ce
Ge zi Par k�’nda ki a�aç la r�n sö kül me si ni en gel -
le mek de �il, hü kü me tin bas k� c� po li ti ka la r� na
son ve ril me si, te mel hak ve öz gür lük le rin art-
 t� r�l ma s� ve da ha faz la de mok ra siy di. 

� KA DI KÖY LÜ BO �AZ
KÖP RÜ SÜ’NÜ YÜ RÜ YE REK GEÇ T�

Tak sim’e en bü yük des tek Ka d� köy’den
gel di. “Di ren Tak sim Ka d� köy lü ge li yor”,
“Her yer Tak sim her yer Di re ni�” slo gan la -
r�y la, bay rak lar la so kak la ra ç� kan Ka d� köy lü -
ler, Ba� dat Cad de si’nde ve Ka d� köy
Mey da n�’nda top lan d�. Ka d� köy, “Hü kü met
is ti fa” ses le riy le ç�n la d�. Uzun sü re al k�� lar la
slo gan lar la mey dan la r� dol du ran Ka d� köy lü -
le re, Yel de �ir me ni’nden Bos tan c�’ya bü tün
semt ler den ka t� l�m ol du. Sa de ce Ka d� köy’de
de �il Ata �e hir, Mal te pe, Kar tal, Üs kü dar ba� -
ta ol mak üze re Ana do lu ya ka s�n da ki il çe ler de
Av ru pa ya ka s�n da ki il çe ler gi bi aya �a kalk t�.
Ge ce sa at le rin de sa y� 10 bin le ri bul du. Tak-
 sim mey da n� na yü rü yen kit le le re yo �un gaz
mü da ha le si ol du �u nu du yan Ka d� köy’de ki
kit le nin bir bö lü mü Bo �a zi çi Köp rü sü’nü yü -
rü me ka ra r� al d�. Bin ler ce ki �i al k�� lar, slo gan-
 lar ve bay rak lar la köp rü yü ge çe rek Be �ik ta�’a
ka dar yü rü dü. Be �ik ta�’ta po li sin mü da ha le si
so nu cu on lar ca ki �i ya ra lan d� ve gaz dan et ki -
len di. 

Be �ik ta�’ta ki ça t�� ma lar sa ba ha ka dar sür -
dü, kit le Tak sim ve çev re sin den bir an ol sun
ay r�l ma d�, gi den le rin ye ri ni ge len ler al d�.
Cum hu ri yet Halk Par ti si, 1 Ha zi ran’da Ka d� -
köy’de yap ma y� plan la d� �� mi tin gi hal k�n ta -
le bi do� rul tu sun da ip tal et ti. CHP Ge nel
Ba� ka n� Ke mal K� l�ç da ro� lu, mil let ve kil le ri,
be le di ye ba� kan la r� ve par ti li ler, par ti bay rak -
la r� n� b� ra ka rak Tak sim’e git ti.  CHP mi tin gi
için Ka d� köy’e ge len par ti li ler, mi tin gin ip tal

ol ma s� üze ri ne va pur la r� t� ka ba sa dol du ra rak
Tak sim’e geç ti. Va pur lar da da al k�� lar, slo-
 gan lar, mar� lar ek sik ol ma d�. 1 Ha zi ran Cu -
mar te si gü nü Ka d� köy’den Tak sim’e ak�n ak�n
gi den ler ara s�n da sa de ce CHP’li ler de �il, top -
lu mun fark l� ke simlerin den ve fark l� görü�ler-
den bin ler ce in san var d�. 

Cu mar te si gü nü de Tak sim Mey da n�’n�
zor la yan kit le ye po lis mü da ha le si yo �un du.
Kit le iki ke re mey da na gir di an cak yo �un bi -
ber ga z� ne de niy le ge ri çe kil di. Üçün cü kez
mey da na gir me yi ba �a ran kit le ye po lis mü da -
ha le et me yin ce �s tik lal Cad de si, Be �ik ta�,
Har bi ye, Tar la ba �� ta ra f�n dan ge len yüz bin-
 ler Tak sim Mey da n�’na ak t�. 1 Ma y�s 2013’te
Tak sim Mey da n�’nda bir lik mü ca de le ve da -
ya n�� ma gün le ri ni kut la mak is te yen an cak sert
po lis mü da ha le si ne de niy le mey da na ula �a -
ma yan kit le, tam bir ay son ra 1 Ha zi ran 2013
gü nü bü yük mü ca de le le rin so nu cun da Tak sim
Mey da n�’na gir me yi ba �ar d�. 

� TAK S�M MEY DA NI’NDA
BÜ YÜK M� T�NG

36 sa at lik di re ni �in ve mü ca de le nin ar d�n -
dan Tak sim Mey da n�’na gir me yi ba �a ran ve
po li sin ge ri çe kil me si ni sa� la yan kit le bü yük
bir co� ku ya �a d�. Ge zi Par k�’n� ve mey da n�
dol du ran kit le yüz bin ler le Tak sim nö be ti ne
ba� la d�, ge ce yi ora da ge çir di. Ge ce bo yun ca
Be �ik ta�’ta ça t�� ma lar de vam et ti. 

2 Ha zi ran Pa zar gü nüy se tüm si ya si par ti,
sen di ka ve ör güt le rin ka t� l� m�y la bü yük bir
mi ting ya p�l d�. Mi ting de Tak sim Da ya n�� ma -
s� ad� na ya p� lan ko nu� ma da ta lep ler s� ra lan d�.
Po lis �id de ti dur du ru lup hü kü met hal k�n ta-
 lep le ri ni ka bul ede ne ka dar di re ni �in de vam
ede ce �i be lir til di. Grev de ki Türk Ha va Yo lu
i� çi le ri nin tem sil ci si Ha va-�� Ge nel Ba� ka n�
Ati lay Ay çin de bir ko nu� ma ya pa rak “Bir le -
�in ce ne ler ola bi le ce �i ni gör dük” de di. Mi-
 ting de hiç bir si ya si par ti ve ya ör güt öne
ç�k ma d�, kit le de kar de� lik ha va s� hâ kim di. Sa -
nat ç� lar, �ar k� lar, tür kü ler ve mar� lar la kit le ye
des tek ver di. 

� SOS YAL MED YA ZOR LA DI
GE NEL GREV BA� LA DI

Tak sim’de di re ni� sü rer ken sos yal med ya
üze rin den ör güt le nen va tan da� lar, Fa ce bo -
ok’ta aç t�k la r� say fa lar la sen di ka la ra ge nel
grev ça� r� s�n da bu lun du. Twit ter üze rin den de
“#ge nel grev #Ge nel Gre ve Da vet” hash tag’le -
ri (uzan t�) kul la n� la rak grev da ve ti nin ya y�l -
ma s� ça� r� s�n da bu lu nul du.  Ça� r� la ra ilk ya n�t
Ka mu Emek çi le ri Sen di ka la r� Kon fe de ras yo -
nu’ndan (KESK) gel di. KESK, 5 Ha zi ran’da
ül ke ge ne lin de yap ma y� plan la d� �� uya r� gre -
vi ni öne çek me ka ra r� al d�. Ka rar uya r�n ca
KESK üye si me mur lar, ö� ret men ler ve ka mu
ça l� �an la r� 4 Ha zi ran Sa l� gü nü i�e si yah kur-
 de le ler ve si yah el bi se ler le git ti, ba s�n aç�k la -
ma la r� yap t�. Grev 5 Ha zi ran Çar �am ba gü nü,
D�SK, TTB, TMMOB’un ka t� l� m�y la bü yü dü.
Sa at 11.00’de i� yer le rin den ç� kan ça l� �an lar
“Her yer Tak sim her yer Di re ni�” slo gan la -
r�y la top lan d�. Har bi ye’de bu lu �an sen di ka lar
on bin ler le Tak sim’e yü rü dü. 

� TAK S�M’DE ÖZ GÜR LÜK
VE DE MOK RA S� VAR

Ga ze te miz ya y� na ha z�r lan d� ��n da Tak sim
di re ni �i 10. gü nü nü ge ri de b� ra k� yor du. Ka d� -
köy lü ler gün ler ce Tak sim’e des tek ver me ye
de vam et ti ler. Her han gi bir ça� r� ol ma ma s� na
ra� men, Ka d� köy lü ler g� da ve er zak la r� Tak-
 sim’e ula� t�r mak üze re Ka d� köy Be le di ye si’ne
ge tir di ler. 

Gün düz emek çi, ge ce di re ni� çi olan �s tan -
bul lu la r�n ar t�k bir de Tak sim me sa isi var. �n-
 san lar i� ç� k� �� ko �a rak Ge zi Par k�’na gi di yor.
Tak sim’e gi de me yen ler so kak la r�n da di re ni �e
“ses” olu yor. Ka d� köy lü ler 1 Ha zi ran’dan be -
ri her ak �am sa at 21.00’de so kak la ra ç� ka rak
ten ce re ta vay la “hep ay n� ha va y�” çal ma ya de -
vam edi yor…

Ge zi Par k� ve Tak sim mey da n�n da ken di -
le ri ne öz gür ve ba ��m s�z bir dün ya ku ran in-
 san lar, pay la� ma n�n ve da ya n�� ma n�n en
gü ze li ni ya �� yor. “Dev rim Mar ket”te her �ey
üc ret siz, “Ge zi ci Kü tüp ha ne”de tüm ki tap lar
hal k�n… Slo gan lar ve du var ya z� la r�, es pri ve
ze kâ yük lü… �u s� ra lar öz gür lük ve de mok ra -
si nin tam an la m�y la ya �an d� �� tek yer Tak-
 sim…
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ür ki ye iç si ya se tin de ki ça t�� ma la r�n özü yak la -
��k iki yüz el li y�l d�r hiç de �i� mez. Çe �it li si ya -
sal dü �ün ce ak�m la r� bu ül ke nin in san la r� ta ra -
f�n dan bi lin mez ken de si ya sal ça t�� ma var d�.

Ça t�� ma n�n özü ise dai ma Do �u-Ba t� zih ni yet le ri ara -
s�n day d�. Bu sü tun da Do �u-Ba t� uy gar l�k la r� n�n bin -
ler ce y�l l�k se rü ve ni üze ri ne epey ce ya z�y la oku yu cu -
yu b�k t�r d� �� m�n el bet far k�n da y�m. Ama bu ger çek lik -
ten top lu mu muz ne ya z�k ki iki as�r dan faz la d�r ‘b�k -
m� yor’! De �i �ik ide olo ji ler Tür ki ye'nin dü �ün sel ve
sos yal ha ya t� na gi rip ta n�n ma ya ve ta raf tar bul ma ya
ba� la d�k tan son ra da ça t�� ma n�n özel lik le iç di na mi -
�in de yi ne ‘Do �u-Ba t�’ z�t l� �� n�n as�l be lir le yi ci ol du -
�u nu söy le ye bi li riz. Bu abart ma de �il dir. Za ten bü -
tün 19. yüz y�l bo yun ca Os man l� Sa ra y� ve Dev let
adam la r� n�n yü rüt tü �ü “mo dern le� me” po li ti ka la r� -
n�n, “Ba t� l� la� ma” di ye ni te len di ril me si bo �u na ve
yer siz de �il dir. Bu nun kar �� s�n da di re nen mu ha fa za -
kâr e�i lim de yüz y�l lar d�r be nim se nip ya �an m�� “Do -
�u” ha yat tar z� n�n sa vu nul ma s�n dan ba� ka bir �ey
de �il dir. Za man la si ya sal gün de me gi ren li be ral,
dev let çi, mil lî ci, ya ban c� ser ma ye ci vb. eko no mi po -
li ti ka la r� n�n da dai ma bu iki ana zih ni ye tin �em si ye si
al t�n da top lan d�k la r� n� söy ler sek, bu da abart ma de -
�il dir. D� �a r� dan it hal edi len bu dü �ün ce an la y�� la r�
ve bun la r�n uy gu la ma la r� n�n da yi ne ül ke de ki mo -
dern le� me ci=Ba t� c�/mu ha fa za kâr=Do �u cu yö rün ge -
ler içi ne yer le �e rek s� k�� t�k la r� n� gö rü rüz.

Ha ya t�n ak� ��, özel lik le Bal kan Sa va �� ve Bi rin ci
Bü yük Sa va�'tan son ra mu ha fa za kâr-Do �u cu çev re -
ler de, ge li� mi� dün ya n�n ni met le ri ne göz le ri ni aç t�.
1900'le rin Türk fi kir dün ya s�n da dil len di ri len “Ba t�’n�n
tek ni �i ile Do �u'nun ah la k� n� kay na� t�r ma” “fik ri mü -
di ri” (pa ra dig ma s�) ade ta iki zih ni ye ti ba� da� t� ran ha -
yal ci lik ten do �u yor du. “Ne yar dan ne ser den vaz ge -
çe me yen” de yi �in de ki aç maz dev rin po li tik dü �ün -
ce si ne dam ga s� n� vur mu� tu.

Tür ki ye o gün bu gün dür, o vaz ge çi le me yen ge -
le nek le riy le as�r lar ca sü ren uy ku dan uya n�p gör dü �ü
ve göz le ri ni ���l t� s�n dan ala ma d� �� mad di zen gin lik -
ler/var l�k la r�n dün ya s� ara s�n da s� k�� mak ta ve gi dip
gel mek te dir. 

Mu ha fa za kâr, ge le nek çi zih ni yet, Ba t�’da ki hay -
ran hay ran sey ret ti �i mad di uy gar l� ��n, zih ni yet de �i -
�ik li �i ne ge rek duy ma dan al� na bi le ce �i ni san m�� t�r.
O mad di uy gar l� �� mey da na ge ti ren hü ma nist, dün -
ye vi, ger çek çi bi lim sel an la y� ��; so yut la ma, ya ni fel -
se fi dü �ün ce yi hiç an la ma m�� t�r.

�a ir Ca hit Kü le bi, “�i iri mi zin ek sik li �i, do la y� s�y -
la za afi ye ti, fel se fi dü �ün ce ol ma d� �� için dir” der di.
Yal n�z �i ir ve ede bi yat ta m�? Fel se fe ku� ku suz bü tün
ilim le rin ve sa nat la r�n do �ur ga n� d�r. Os man l� dün ya s�
in san l� �� yü cel ten, ge li� ti ren, mad di uy gar l� ��n ürün
ve eser le ri nin ya ra t�l ma s� na im kân ve ren bu esas un -
su ru/kay na �� ta n� ma m�� t�r. �ki yüz el li y�l ön ce ta n�� -
ma ya ba� la d�k tan son ra da hâ lâ de vam eden bey hu -
de zih ni yet ça t�� ma s� ba� la m�� t�r.

�n san l� ��n bu gün eri� ti �i uy gar l�k Ba t� dün ya s�n -
da ve bir bü tün sel lik için de olu� mu� tur. Ma te ma ti -
�in, co� raf ya n�n, bi yo lo ji nin, ge ne ti �in, kim ya n�n, ta -
ri hin, nük le er fi zi �in, ge le nek se li ya da mil lî si-ma ne -
vi si yok tur. Zih ni yet bir li �i var d�r. Bir le �ik kap lar il ke -
si ge çer li dir. Mad di uy gar l� ��n Do �u lu lar ca hay ran
olu nan ürün le ri bu zih ni yet bir li �i nin bü tün sel li �in,
onun te me lin de ya tan hü ma nist öz gür lük çü, ak�l c�,
dün ye vi ka bul ve ha yat tar z� n�n ve rim le ri dir. Bu ka -
bul, sür dü rü le bi lir ve ge li� ti ri le bi lir uy gar l� ��n ku rum -
la r� n� olu� tur mu� tur. Hu kuk ta, bi lim de, mü zik te, tek -
no lo ji de, ede bi yat ta, sa nat ta her tür lü sa na yi ve ima -
lat ta; ara� t�r ma ve bu lu� ta ku rum sal la� ma uy gar ül -
ke le re öz gü dür. Yük sek ya �am stan dart la r� na bu ku -
rum sal ya p�y la eri� mi� ler dir.

Fa kat i�in ac�k l� yö nü, Ba t�'n�n Do �u'ya yal n�z ca
ken di ç� kar la r� aç� s�n dan bak ma s�; bü tün Do �u �s lam
co� raf ya s� n�n da bun dan ha ber siz gi bi dav ran ma s� -
d�r. Bu co� raf ya, ge ri li �i nin se be bi olan de �er ler sis -
te mi ni bü yük öl çü de ya �a mak ta �s rar et tik çe Ba t�
bun dan ya rar lan ma n�n ve bu nu is tis mar et me nin ra -
hat l� �� n� sür dü re cek tir. Do �u-Ba t� iki le mi Tür ki ye'de
son as�r lar da ar t�k bir iç ça t�� ma n�n ta raf la r� n� ta n�m -
l� yor. Os man l� Sa ra y� n�n iki yüz el li y�l ön ce gi ri� ti �i
ye ni le� me; bi lim sel li �e ve ak la yel ken aç ma ha re ket -
le ri nin �kin ci Me� ru ti yet'le ve son ra Cum hu ri yet'le
yük se len ile ri ci bü tün sel uy gar l�k an la y� �� n�n yö nü,
Ba t� ol du. Tür ki ye'yi yok ol mak tan kur ta r�p can lan d� -
ran ve bu gün le re eri� ti ren an la y�� bu dur. 

Di �e ri ise Os man l� Sa ra y�'na da ge li� me ve mo -
dern le� me ham le le rin de ve özel lik le e�i tim ve bi lim
ko nu la r�n da kös tek olup, za ten top lu mun yüz y�l lar ca
ge ri ye dü� me si ne se bep olan ge le nek, inanç ve gö -
re nek le ri sür dü rüp, Ba t�'dan mad di uy gar l�k dev �i re -
rek ge li �e bi le ce �i ni sa nan an la y�� t�r. �n san l� ��n ay -
d�n lan ma s�n dan na si bi ni ala ma m��, il kel kal m�� bir
zih ni yet tir. �s ter is te mez ta k�n t� l�, böl me li ka fa la r� do -
�u rur. Bas ma ka l�p inanç la r� n� bil gi, hat ta dü �ün ce
zan ne der. �nanç la bi lim ara s�n da ki far k� al g� la ya ma -
d� �� için ko nu la r� tar t�� ma ye te ne �in den de yok sun -
dur. Bu nu sey re di yo ruz ve ne ya z�k ki ya �� yo ruz...

Murat  KATOĞLU

T

ÇATI�MANIN
ÖZÜ...

Taksim Gezi Parkı’ndaki a�açların sökülerek yerine Topçu
Kı�lası ve AVM yapılmasını protesto etmek amacıyla ba�layan
“Gezi Parkı Direni�i” tüm ülkeye yayıldı. 31 Mayıs Cuma sabahı

polisin �afak baskınıyla ba�layan olaylar toplumun farklı
kesimlerinden binlerce insanı soka�a döktü. Hükümetin baskıcı

politikalarına kar�ı tepkisini tencere, tava, ıslık ve alkı�larıyla
sokaklarda gösteren Kadıköylü de Taksim direni�inin en büyük
destekçisi oldu. Bir haftayı a�kın süredir devam eden direni�e
destek veren Kadıköylülerin büyük ço�unlu�u vapurları eylem

alanına dönü�türürken, Bo�aziçi Köprüsü’nü yürüyerek
geçenler oldu, gidemeyenler mahallelerinde soka�a çıktı, ses

çıkararak tepkilerini ortaya koydu.

Kad�köy-Taksim
Fo to� raf lar:

Sem ra ÇE LE B�
Gür büz EN G�N

Gazeteci Ahmet �ık’ın objektifinden AKM binası.
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TAKS�M Gezi Park�’na Topçu K��las� ve
AVM yap�lmas�na engel olmak için ba�layan
hareket �stanbul’daki “kentsel dönü�üm” ad�

alt�nda yap�lan di�er yanl�� uygulamalar�
gündeme getirdi. Tarihi Ku�dili Çay�r�’na AVM

yap�lmas�n� protesto eden Kad�köy halk�n�n
tepkisini gören �stanbul Büyük�ehir Belediyesi, projeyi
de�i�tirse de yurtta�lar bunu yeterli bulmuyor. AVM projesinin

tamamen iptal edilmesini ve Ku�dili Çay�r�’n�n halk�n vakit
geçirebilece�i bir parka dönü�türülmesini istiyor. Bir ba�ka proje

olan Haydarpa�a Gar� ve çevresinin turizm ve konaklama
merkezine dönü�türülmesi de rahats�zl�klardan bir di�eri.

Haydarpa�a Gar�’n�n otele dönü�türülmesi, halk�n bir tarihi
alandan daha uzakla�t�r�lmas� anlam�na geliyor. Bu nedenle

Kad�köylü Haydarpa�a Gar�’n�n gar i�levini devam ettirmesini ve
projenin iptal edilmesini istiyor. Yurtta�lar �stanbul hakk�nda

kararlar al�n�rken söz sahibi olmak istiyor. 

DiRENi� HATTI

PARK OLA RAK KAL SIN”

2 KiŞi ÖL DÜ, 5 BiN KiŞi YA RA LAN DI

“GE Zi PAR KI
�K� y�l d�r Tak sim için mü ca de le eden

Tak sim Da ya n�� ma s�, 5 Ha zi ran Çar �am -
ba gü nü Ba� ba kan Yar d�m c� s� Bü lent
Ar�nç ile gö rü� tü. Gö rü� me son ra s� ya p� lan
aç�k la ma da ta lep ler �u �e kil de s� ra lan d�: 

“27 Ma y�s 2013 ta ri hin de sa at 22.00
su la r�n da Tak sim Ge zi Par k�’n�n fii len y� k�l -
ma s� gi ri �i mi son ra s� ya �a n� lan top lum sal
du yar l� l�k kar �� s�n da hü kü me tin iz le di �i po -
lis �id de ti ne de niy le ba� ta Tak sim �s tan bul
ol mak üze re bü tün yurt ta, yurt ta� lar de -
mok ra tik tep ki le ri ni or ta ya koy mak ta d�r.

Ön ce lik le ha ya t� n� kay be den Ab dul lah
Cö mert ve Meh met Ay va l� ta�’�n ai le le ri nin
ac� la r� n� pay la �� yor, ya ra la nan bin ler ce
yurt ta �� m� za acil �i fa di lek le ri mi zi ilet mek
is ti yo ruz.

Ne ya z�k ki, top lu mun de mok ra tik ve
in san hak k� ek sen li ta lep le ri nin ba r�� ç�l ve
de mok ra tik �e kil de or ta ya kon ma s� na kar -
�� ik ti dar �id det, bas k� ve ya sak ç� po li ti ka -

la r� na de vam et mek te dir. Tek bir
yurt ta �� m� z�n bur nu nun ka na ma d� ��, ge ri -
lim le rin or ta dan kal ka rak de mok ra tik ta le-
p le rin dil len di ri le bil di �i bir top lum sal ik li me
bir an ön ce ka vu� mak için yo �un ça ba
har ca d� �� m� z�n bi lin me si ni is te riz.

Bu ne den ler le; Tak sim Da ya n�� ma s�
ola rak a�a �� da ki ta lep le rin Hü kü met ta ra -
f�n dan bir an ön ce ye ri ne ge ti ril me si için
so mut ad�m la r�n at�l ma s� n� bek li yo ruz.

� Ge zi Par k�, Park ola rak kal ma l� d�r.
Tak sim Ge zi Par k� na Top çu K�� la s� ad� al-
 t�n da ya da ba� ka her han gi bir ya p� la� -
ma ol ma ya ca �� n�, pro je nin ip tal
edil di �i ne da ir res mi bir aç�k la ma n�n ya -
p�l ma s� n�, Ata türk Kül tür Mer ke zi’nin y� -

k�l ma s� na ili� kin gi ri �im le rin
dur du rul ma s� n�,

� Tak sim Ge zi Park�’nda ki y� k� ma kar -
�� di re ni� ten ba� la ya rak hal k�n en te mel
de mok ra tik hak kul la n� m� n� en gel le yen,
�id det le bas t�r ma em ri ni ve ren, bu em ri uy -
gu la tan ve uy gu la yan, bin ler ce, in sa n�n ya -
ra lan ma s� na, iki yurt ta �� m� z�n öl me si ne
ne den olan so rum lu lar, ba� ta �s tan bul, An -
ka ra, Ha tay Va li le ri ve Em ni yet Mü dür le ri
ol mak üze re tüm so rum lu la r�n gö rev den
al�n ma s� n�, gaz bom ba s� ve ben ze ri ma ter -
yal le rin kul la n�l ma s� n�n ya sak lan ma s� n�,

� Ül ke nin dört bir ya n�n da di re ni �e ka -
t�l d� �� için gö zal t� na al� nan yurt ta� la r� m� z�n
der hal ser best b� ra k�l ma s� n�, hak la r�n da
hiç bir so ru� tur ma aç�l ma ya ca �� na ili� kin
aç�k la ma ya p�l ma s� n�,

� 1 Ma y�s ala n� olan Tak sim ve K� z� lay
ba� ta ol mak üze re Tür ki ye’de ki tüm mey-
 dan la r� m�z da, ka mu sal alan la r� m�z da top -
lan t�, gös te ri, ey lem ya sak la r� na ve fii li
en gel le me le re son ve ril me si ni; ifa de öz gür-
 lü �ü nün önün de ki en gel le rin kal d� r�l ma s� n�
TA LEP ED� YO RUZ.

Bu nun ya n� s� ra 27 Ma y�s 2013 sa at
22.00’dan bu ya na ül ke mi zin mey dan la r�n -
da, cad de le rin de, so kak la r�n da ve tüm ka-
 mu sal alan la r�n da yük se len tep ki le ri nin
içe ri �i nin, ru hu nun, bek len ti le ri nin, ta lep le -
ri nin yet ki li ler ta ra f�n dan fark edil me si ge -
rek ti �i ni dü �ü nü yo ruz. Ya �a nan la r�
“mar ji nal lik le” aç�k la ma ya ça l�� mak gör -
mez lik ten gel mek an la m� na ge lir. Ge zi Par -

k� na mü da ha le ile sim ge le �en ik ti dar
an la y� �� n�n yurt ta� la r� m�z da “ya �am tar z� na
ve inanç la r� na mü da ha le ve hor gö rül me”
bi çi min de al g� lan d� �� ve bu na ka d� n�, er ke -
�i, gen ci, ya� l� s� ile bü yük bir top lum sal
tep ki gös ter dik le ri; “biz va r�z, bu ra da y�z ve
ta lep le ri miz var” bi çi min de ya n�t ver dik le ri
gö rül mek te dir.

Yük se len bu tep ki nin içe ri �i nin; “Ba� ta
3. Köp rü, 3. Ha va ala n�, Ka nal �s tan bul,
AOÇ ve HES’ler ol mak üze re eko lo jik de -
�er le ri mi zin ta la n� na ve gün cel ola rak Ta bi-
 at� ve Bi yo lo jik Çe �it li li �i Ko ru ma Ka nu nu
Ta sa r� s� na ili� kin iti raz la r�n, ül ke mi ze ve
böl ge mi ze ili� kin sa va� si ya se ti ne kar �� du-
 ru �un ve ba r�� ta le bi nin, Ale vi yurt ta� la r� -
m� z�n has sa si yet le ri nin, kent sel dö nü �üm
ma� dur la r� n�n hak l� ta lep le ri nin, ka d�n la r�n
be den le ri üze rin de de ne tim ku ran mu ha -
fa za kar er kek po li ti ka la r� na kar �� yük se len
se sin, üni ver si te, yar g� ve sa nat ç� lar üze -
rin de ki bas k� la ra kar �� di ren cin, ba� ta Türk
Ha va Yo lu i� çi le ri ol mak üze re tüm emek -
çi le rin hak gasp la r� na kar �� ta lep le ri nin, tüm
cin sel yö ne lim ve cin si yet kim li �i ay r�m c� l� -
�� na kar �� mü ca de le nin, yurt ta� la r�n e�i tim
ve sa� l�k hak k� na ula �� m� n�n önün de ki tüm
en gel le rin kal d� r�l ma s� is tem le ri” ol du �u nu
ik ti dar sa hip le ri ne ilet mek is ti yo ruz.

TAKS�M Gezi Park�’nda ba�layan ve sonras�nda Türkiye
geneline yay�lan direni� s�ras�nda polis sald�r�s� sonucu,
29 May�s’tan bu yana a��r bir bilanço ortaya ç�kt�. Tabip

odalar� ve hekimlerden al�nan bilgilere göre haz�rlanan rapor,
4 Haziran saat 21.00’e kadar elde edilen verilerden olu�uyor.

Buna göre Gezi Park� eylemlerinin bilançosu �öyle:
� �stanbul: 880 ki�i hastanede, 625 ki�i gönüllü revir-

lerde tedavi edildi. Toplam bin 505 yaral�. 12 a��r yaral�, 1
ölü. Yo�un bak�m 5, hayati tehlike 2 ki�i, 5 ki�i ise kör oldu.

� Ankara: 788 hastanede, 300 gönüllü revirlerde toplam
bin 88 yaral�. A��r yaral� 19, a��r yaral�lardan 6 kafa travmas�,

3 görme kayb�, 1 ki�inin durumu kritik.
� �zmir: 800 yaral�, 2 a��r yaral�.

� Antakya: 1 ölü.

� Adana: 117 yaral�, 5 a��r yaral�, 5 kafa travmas�.
� Eski�ehir: 300 yaral�, 3 a��r yaral�,
2 yo�un bak�m, 1 kafa travmas�.

� Mu�la: 50 yaral�, 1 a��r yaral�, 1 görme kayb� riski.
� Bursa: 2 yaral�.

� Balıkesir: 155 yaral�.
� Kocaeli: 10 yaral�.

� Antalya: 150 yaral�, 1 a��r yaral�, 1 ki�i gözünü kaybetti.
12 ilde daha yaral�lar�n oldu�u bildirildi. Rakamlar daha

sonra aç�klanacak.
Toplam 4 bin 177 ki�i yaral�, 2 ki�i ya�am�n� yitirdi

ve 43 ki�i ise a��r yaral�.

ŞiM Di SI RA HAY DAR PA ŞA GA RI’NDA
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● Gökçe UYGUN

Tür ki ye gün de mi “Ge zi”yle sar s� l� yor
bu gün ler de. Gün ler dir Tak sim Ge zi
Par k�'nda sü ren di re ni�, ül ke nin ge ne -

li ne de ya y�l d�. Ha t�r lar sa n�z olay lar AVM
in �a at� için Ge zi’de ki a�aç la r� ke sil me siy le
ba� la d�. Hü kü met, hal ka ra� men Ge zi Par -
k�’n� ima ra açar ken, CHP’li Ka d� köy Be le -
di ye si de mok rat ve sos yal be le di ye ci lik
ge re �i Ka d� köy lü le re söz hak k� ta n� yor.
AKP’li �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si'nin
AVM yap mak is te di �i Ku� di li Ça y� r�’n�n da
için de bu lun du �u Kur ba �a l� de re Va di si’nin
ta sar lan ma s� için “Kur ba �a l� de re Va di si Fi -
kir Pro je si Ya r�� ma s�” ba� la tan be le di ye,
böl ge nin ye ni den i� lev len di ril me sin de hal -
k�n gö rü� le ri ni so ru yor.

D100 ka ra yo lu ile Mar ma ra De ni zi ara -
s�n da Kur ba �a l� de re ve çev re si ni kap sa yan
2,8 km. uzun lu �un da ki va di nin üze -
rin de bu lu nan Ku� di li Ça y� r�, Sa -
l� Pa za r�, Sö �üt lü çe� me Tren
�s tas yo nu, Met ro büs Du ra ��,
Ka d� köy Be le di ye si Hiz -
met Bi na s� ile Ev len dir me
Da ire si, �ük rü Sa ra co� lu
Stad yu mu ve Fe ner bah -
çe Te sis le ri, Ka d� köy �t-
 fa iye si, Kur ba �a l� de re
ve Yo �urt çu Par k� gi bi
ka mu odak l� kul la n�m -
la r� olan kent sel me kân -
la r�n kur gu lan ma s� n�
te mel alan ya r�� ma, “va -
di için de yer alan ve es ki
de �e ri ni kay be den Ku� di -
li Ça y� r� gi bi po tan si yel
odak alan la r� n�n, Ka d� köy’ün
do �al ve fi zik sel ve ri le ri, sos -
yal ve kül tü rel ih ti yaç la r� ön ce -
lik li ola cak �e kil de ele al� na rak,
kent sel ba� lam da pro je len di ril me si”ni he-
 defliyor. Ya r�� ma ala n� n�n Ka d� köy hal k�
için bir çe kim mer ke zi ha li ne ge ti ril me si ve
gü nü müz ih ti yaç la r� na da ce vap ve re cek �e -
kil de ye ni i� lev ler ka zan d� r�l ma s� amaç la n� -
yor. 

� KA DI KÖY’ÜN GE LE CE �� NE 
YE N� V�Z YON

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz -
türk, kent le rin 3. kez dö nü �üm sü re ci ne gir -
di �i, gü nü müz de Ka d� köy’ün ge le ce �i nin
ye ni bir viz yon ile ye ni den kur gu lan ma s� za-
 ma n�n�n gel di �i ni, bu ye ni sü reç te öz gün -
lük le ri ve fark l� l�k la r� öne ç� ka rak pro je le rin
ge li� ti ril me si ge rek ti �i ni söy le di. Öz türk,
“Ör ne �in, Ku� di li ça y� r� için; �s tan bul Bü -
yük �e hir Be le di ye yö ne ti mi, far k�n da ol ma -
d� �� öz gün ve fark l� bir kül tü rel ve do �al

de �e ri mi zi, gü nü müz an la y� �� ile yok eden
bir pro je ge li� ti rir ken, Ka d� köy Be le di ye yö -
ne ti mi ise far k�n da l� ��n bi lin ci ve fark l� l� ��n
po tan si ye li ile ya r�� ma c� ve ka t� l�m c� pro je
ge li� tir me gay re ti içi ne gir mi� tir. Bu ne den -
le, yal n�z ca, Ku� di li Ça y� r� ile s� n�r l� ol ma -
yan, çev re yo lu ile de niz ara s�n da ki ala n�n
ya ni ‘Kur ba �a l� de re Va di si’nin ge le ce �i ye -
ni bir viz yon ile kur gu lan ma l� d�r. Gü nü müz -
de, va di nin; bir ula ��m va di si ne, al�� ve ri�
mer kez le ri va di si ne dö nü� tür me ye yö ne lik
üst plan ka rar la r� n�n ye ni den göz den ge çi -
ril me si, onun ye ri ne, aç�k ve ye �il alan sis te -
ma ti �i nin ye ni den kur gu lan d� ��, ya ya-tra fik
ula �� m� n�n bü tün le� ti ril di �i, kül tür, ti ca ret,
ka mu sal hiz met alan la r� ile te ma tik odak la -
r�n olu� tu rul du �u bir ye ni ‘Kur ba �a l� de re
Va di si Viz yon Pla n�’ or ta ya ko nul ma l� d�r”
de di. Kur ba �a l� de re Va di si Viz yon Pla n�'n�n
Ka d� köy lü le rin bek len ti le ri nin stra te ji ve ta -

sa r�m ili� ki si için de ele al�n d� �� bir
stra te jik çer çe ve pla n� ol ma s� ge -

rek ti �i ni vur gu la yan Kad�köy
Belediye Ba�kan� Öz türk,

�un la r� ifa de et ti: “Bu ne-
 den le, ya r�� ma n�n ama c�;
Ka d� köy’ün ti ca ri, kül tü -
rel, ka mu sal, ula ��m ve
rek re as yon ko ri do ru ni -
te li �in de ki va di için ye -
ni viz yon ve stra te ji ler
çer çe ve sin de ye ni den
kur gu la na rak stra te jik
�e ma lar üre til me si, fi kir
pro je le ri ge li� ti ril me si ve

ta sa r�m reh be ri olu� tu rul -
ma s� d�r. Ya r�� ma so nu -

cun da se çi len fi kir pro je le ri
ba� ta Ka d� köy lü ler ol mak

üze re �s tan bul hal k� ile tar t� �� -
la cak t�r. Ka mu oyu des te �i ni alan

al ter na tif fi kir ve pro je ler le üst plan
ka rar la r� n�n de �i �i mi ni sa� la mak, va di nin
eko no mik ve eko lo jik ge le ce �in de et ken
ola cak stra te jik ka rar la r�n al�n ma s� n� sa� la -
mak ise Ka d� köy Be le di ye si ola rak ni hai he -
de fi miz ola cak t�r. ‘Ta sa r�m siz den
Uy gu la ma s� biz den’ söy le mi ile ül ke miz de
ilk kez ‘Ta sa r�m Atöl ye si Ka d� köy’’ü
(TAK) ku ran be le di ye miz, ye ni dö nü �üm
sü re ci için de tüm so run la r�n ta sa r� m�n gü -
cüy le çö zül me si ni he def le mek te dir. Bu ne-
 den le, bu ya r�� ma, ye ni an la y� ��n bir ürü nü
ola rak ele al�n m�� t�r. Ka d� köy’ün ge le ce �i -
nin kur gu lan ma s� na yar d�m c� ola ca �� na
inan d� ��m bu ya r�� ma n�n ka t� l�m c� la r� na Ka -
d� kö yü mü zün öz gün lük le ri ni ve fark l� l�k la -
r� m� z� far k�n la� t� ra cak fi kir ve ta sa r�m lar
üre te cek le ri ne inan c�m ile bol �ans lar di le -
rim.”

Ka d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy lü ler ad� na 
Sa hi bi Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
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8 7 - 13 HAZ�RAN 2013 HABER
Gezi Parkı’nda halkın

isyanına ra�men
tepeden inme alınan

kararlar uygulanmaya
çalı�ılırken, Kadıköy’ün

kurgulanmasında
Kadıköylülerin fikirleri

soruluyor! Kadıköy
Belediyesi, �BB’nin AVM
yapmak istedi�i Ku�dili
Çayırı’nı da kapsayan

Kurba�alıdere
Vadisi’nin tasarlanması

için proje yarı�ması
ba�lattı. Yarı�ma

alanının Kadıköy halkı
için bir çekim merkezi
haline getirilmesi ve

günümüz ihtiyaçlarına
da cevap verecek

�ekilde yeni i�levler
kazandırılması

amaçlanan, herkese
açık yarı�maya son

katılım tarihi: 
29 A�ustos!

Ba�kan
Öztürk,

“Kadıköy’ün
gelece�inin

kurgulanmasına yardımcı
olaca�ına inandı�ım bu

yarı�manın katılımcılarının,
Kadıköyümüzün

özgünlüklerini ortaya koyacak
fikirler üreteceklerine

inanıyorum. Söyleyecek
sözü olan fikri olan mimar

ve mühendisleri,
yarı�maya katılmaya

davet ediyoruz”
dedi.

TMMOB’a ba�lı Mimarlar Odası,
�ehir Plancıları Odası veya Peyzaj
Mimarları Odası üyelerinden en az
bir ki�inin ekipte bulunması ko�ulu

ile herkesin katılımına açık olan
yarı�ma takvimi �öyle; 

� Soru sorma için son gün: 16
Haziran 2013/Pazar

� Yar��mac�lara cevaplar�n
duyurulmas�: 21 Haziran 2013/Cuma 
� Projelerin teslim edilmesi için son
gün (saat 17:00): 29 A�ustos 2013/
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� Posta ile gönderilen projelerin

kabulü için son gün (saat 17:00): 2
Eylül 2013/Pazartesi
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ba�lang�c�: 7 Eylül 2013/Cumartesi 

� Kolokyum tarihi: 21 Eylül
2013/Cumartesi
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Kurba�al�dere için
bir fikriniz mi var?

e�er li oku yu cu; bu haf ta ka fa m� kur ca la yan
so ru la r�n sos yal med ya da Ba nu Avar ta ra -
f�n dan di le ge ti ri lip aç�k lan d� �� n� gö rün ce,
ye ri mi ona b� rak ma ya ka rar ver dim. Ke na -
ra çe ki li yor ve Avar’�n ya z� s� n� a�a �� da ay -

nen nak le di yo rum…
“Sa yın say fa ta kip çi le ri!
2004-2005 yıl la rın da “Tu run cu Dar be” sah ne -

len mi� ül ke ler de ga ze te ci lik yap tım. Uk ray na'da Kır -
gı zis tan'da, Lüb nan’da, Gür cis tan’da, Ko so va’da,
du ru mu bel ge le dim.

AKP hü kü me ti ül ke yi iç sa va �ın, bö lün me nin
e�i �i ne ge tir di... Ne hu kuk kal dı ne ada let! Böy le sü -
reç ler tu run cu ha re kat için uy gun sü reç ler dir.. Halk
sıt ma ile ölüm ara sı na hap se di lir..

Bas kı ve �id det ten yıl mı� in san lar, ön ce den ku -
rul mu� dü ze nek le re ko lay ca yön len di ri le bi lir. HU KU -
KUN HAK KIN MÜ DA FA ASI �ART TIR... Ama yan lı�
yön len di ril me le re kar �ı dik kat li ol mak da �art tır.

OT POR ve CAN VAS, ba tı is tih ba ra tı nın DAR BE
ör güt le ri dir. Sı kı lı yum ruk amb le mi sos yal med ya da
in san la rı ga le ya na ge tir mek te dir.. Akıl la bi linç le ha re -
ket et me yen kit le ler pro vo kas yo na açık olur lar. So nu
Mı sır'dır, Lib ya'dır! Mü ba rek 40 yıl ABD'ye hiz met et -
mi�, kul la nım sü re si bi tin ce sos yal med ya üze rin den
ör güt le nen OT POR ha re ke tiy le ka fe se tı kıl mı� tır.

Kü re sel güç ler ara la rın da pay la �ım sa va �ın da -
dır. Tür ki ye de �i �ik ka nat la rın gü dü mün de ki ik ti dar
un sur la rı ara sın da çe ki� ti ril mek te dir! Ba tı lı hü kü met
ve med ya grup la rı nın Ge zi Par kı ola yın da ki alı �ıl ma -
dık des te �i dik kat le yo rum lan ma lı dır! (Bu du rum,
ya ni Ba tı nın yak la �ık on yıl dır sü ren tav rı nın ter si ol -
ma sı son de re ce an lam lı dır. A.A.)

Ba tı lı güç odak la rı Tay yip Er do �an'ın 'kul la nım
sü re si'nin dol du �u yö nün de 2 yıl dır ya yın yap mak -
ta dır lar. Türk mil le ti nin sab rı nın ta� tı �ı nı ve ken di de -
ne tim le rin de ol ma yan bir yö ne ka ya bi le ce �i ni de
de fa lar ca ra por et mi� ler dir. Bu nu ön le me nin tek yo -
lu nun, ken di de ne tim le ri ne ala cak la rı bir 'ha re ket'
ola ca �ı nı da kay det mi� ler dir. Do la yı sıy la dik kat li
olun ma lı dır!

Ha tır la yın 2011’ de New York'ta Zu cot ti par kın -
da Twit ter'dan ör güt le nen bin ler ce ki �i kar �ı la rın da
Yu gos lav ya’yı CI A uz man la rı ve NED (Na ti onal En -
dow ment for De moc racy) fon la rıy la par ça la ra ayı ran
OT POR/CAN VAS genç lik ör gü tü nün li der le ri ni bul -
mu� lar dı.… �van Ma ro viç, Do �u Av ru pa’ya, Kaf kas -
lar'a, Or ta As ya’ya tu run cu dar be yi ö� ret mi� isim di.

Ka pi ta liz min mer ke zin de ‘ka pi ta liz me kar �ı mü -
ca de le’ ‘Emek ten ya na-sö mü rü ye kar �ı ele le!’ çı� -
lık la rı or ta ya ya yıl dı. Slo gan la rı �van Ma ro viç at mı� tı.
Ga ze te ci le re be ya na tın da ‘Dev rim ci bir ey le min
plan la ma sın da, hiç bir �ey ‘ken di li �in den’ de �il dir!
�n san lar so kak la ra dö kü lü ver mi� gi bi gö rü ne bi lir.
Ama bu ay lar hat ta yıl lar sü ren dik kat li bir ha zır lı �ın
so nu cu dur! Bel li bir nok ta ya ge le ne ka dar, grev le ri
ve bü yük kit le yü rü yü� le ri ni ör güt le ye ne ka dar ge -
çen sü re çok sı kı cı dır. Ama o nok ta ya var dı �ı nız da
her �ey bir kaç haf ta için de so na ula �ır!’ (Re vo lu ti on
U, Fo re ign Po licy, 16 �u bat 2011) de mi� ti.

Ge zi Par kı'nda ik ti da rın em ni yet güç le ri ta ra fın -
dan ina nıl maz bir vah �et uy gu la nan halk, hak lı tep -
ki si ni or ta ya ko yar ken, ba zı odak la rın sah ne ye koy -
du �u oyun da fi gü ran ol ma ma ya dik kat et me li dir.

Ön ce ki ya zım da da be lirt ti �im gi bi HAK �Ç�N
D� RE N� ��N so nu na ka dar ya nın da yız. Ha ya tı mı zı
bu nun mü ca de le si için de ge çir dik. Ama di sip lin siz,
ve bi linç siz yı �ın ha re ke ti, be lir siz odak lar ta ra fın dan
yön len di ri le bi lir ve fe la ket le de so nuç la na bi lir. Bu -
gü ne ka dar Tür ki ye'de ya �a nan fe la ket ler de gı kı çık -
ma yan, Türk mil le ti ne olan dü� man ca ta vır la rı a�i kar
Ulus la ra ra sı Af Ör gü tü ve ben zer ku rum la rın Ge zi
Park olay la rın da ka rar lar ya yın la ma sı, AB ve ABD si -
ya si le ri nin açık la ma la rı hay ra ala met de �il dir. Uyar -
mak gö re vi miz dir! "

Ba nu AVAR, 1 Ha zi ran 2013
Ben bu dü �ün dü rü cü ya z� y� okur ken dik kat ke -

sil dim. Duy gu la r�m dü �ün ce le rim genç, iç ten lik li,
uy gar in san la r�n olu� tur du �u tep ki sel ha re ke tin ya -
n�n da. Ba nu Avar da ku� ku suz ay n� yön de dü �ü nü -
yor. Ama te dir gin li �i var. Çün kü olan bi te nin is ter
is te mez ulus la ra ra s� bo yut ta ki si ya sa den ge ler le et -
ki le �im için de �e kil le ne bi le ce �i ni dü �ü nü yor. Yan l��
an la ��l ma ma l�; iyi ni yet le uya r� yor.

John Len non “Olay �id det kul la n� m� na dö nü� -
me ye ba� la d� �� za man, sis te min oyu nu na ge li yor -
su nuz de mek tir… Çün kü, siz bir ke re �id de te ba� -
vur duk tan son ra si zin le na s�l ba� ede cek le ri ni bi lir -
ler. Na s�l ba� ede cek le ri ni bil me dik le ri tek �ey, �id -
det d� �� ey lem ler ve mi zah t�r” de mi� ti. 

Aman dik kat! 

As l ı  AY HAN

D
AMAN DİKKAT!

YARIŞMAYA NASIL KATILACAKSINIZ?
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● Bü�ra TANRITANIR

Ka d� köy lü ya zar Er can Akar su,
2 �i ir ki ta b� ve “Önem siz Bi -
ri” ad l� ilk ro ma n� n�n ar d�n -

dan ikin ci ro ma n� n� ya y�n la d�.
Ger çek bir hi kâ ye den yo la ç� kan ya -
zar, ken di kur gu suy la yaz d� �� “Ber -
rin” ad l� ro ma n� n� iki y�l da
ta mam la d�. 

“Ka d�n la r� an la ma y� de ne mek
için bi le, ka d�n psi ko lo ji si nin de rin li -
�i ne in mek ge re kir” di yen Akar su,
“Ber rin”i ya zar ken bir ka d�n ru hu na
bü rü ne rek, et ra f�n da ki ka d�n la r� göz -
lem le di �i ni ve ay na lar dan uzak dur-
 du �u nu söy lü yor. “En zo ru da ‘ben’
di liy le yaz mak t�” di ye ek li yor. “Ber -
rin”  ad� n�n seç me si nin özel bir ne de -
ni ol ma d� �� n� yal n�z ca “güç lü ka d�n”
an la m� ta �� d� �� n� ifa de eden Ka d� köy -
lü ya zar, ro ma n� n� bi tir di �in de ilk
ola rak Türk Si ne ma s�’n�n Sul tan’�
Tür kan �o ray’la pay la� t� �� n� da vur-
 gu lu yor. 

Er can Akar su, so ru la r� m� z� �öy le
ce vap la d�:

� “Ber rin” ile ha ya t� n�z da ne ler
de �i� ti? Bu ro ma n�n si zin için öne -
mi ne dir?

He nüz tas lak ha lin dey ken al d� -
��m yo rum lar olum luy du. Ben, hem
ger çek Ber rin’e hem de ça l�� t� ��m ya -
y� ne vi me kar �� elim den ge len her �e -
yi yap m�� t�m. Bir kaç haf ta göz lem ve
bek le yi� le geç ti. Ar d�n dan pe� pe �e
oku yu cu yo rum la r� ba� la d�. “Uy ku -
suz kal d�k la r� n�, el le rin den b� ra ka ma -
d�k la r� n�” ya zan la ra rast la d�m. O an
tüm yor gun lu �um git ti ve ru hum din -
gin le� ti. “Ber rin”in be nim için öne -
mi, ya �an m�� bir hi kâ ye nin y�l lar
son ra can bul ma s�y d�. 

� “Ber rin” psi ko lo jik dram üze -
ri ne ku ru lu bir ki tap. Ber rin’in bu
psi ko lo jik du rum la r� n� biz le re an la -
t�r ken siz ne ler his set ti niz? Er kek
ola rak bir ka d� n� an lat mak si zi zor-
 la d�m�?

“Kö tü lü �ün cin si ye ti yok tur” fel -
se fem, düz man t�k dü �ün ce siy le Ber -
rin’le em pa ti kur ma m� ko lay la� t�r d�.
Bir dü �ü nün; do �a, fi zi ki gü cü er kek -
le re de �il de ka d�n la ra ver sey di ve
biz ler de ka d�n lar dan bi zim on la ra
yap t� �� m�z hat ta sü re �en yap mak ta
ol du �u muz kö tü dav ra n� �� gör sey dik,

na s�l his se der dik? �� cin si yet -
te de �il, in san ola rak dü �ü ne -
bil mek te ol sa ge rek.

� “Ber rin” ro ma n�
için gü zel bir ta n� t�m fil mi

de ha z�r la -
m��  s �  n � z .

Bu ta n� t�m
fil mi ni çek -

me fik ri na s�l
olu� tu? 

“ B e r  r i n ”
ad� n� ver di �im

me tin dos ya s� n�
ya y� ne vi ne tes lim

et mi� tim. Bir an
ön ce ya y�n ak� �� na

al�n ma s� ve 31. Tü -
yap �s tan bul Ki tap Fua r�’na ye ti� me -
si ge re ki yor du. Ya ban c� med ya da ki
ro man ta n� t�m la r�n da çok s�k rast la -
d� �� m�z bu uy gu la ma pro je kap sa -
m�n da ger çek le� ti.   Byin ce su
Pro duc ti on - Se yit �n ce su’nun kat k� -
la r�y la Sa kar ya - Ta rak l�’da ki 150 y�l-
 l�k ta ri hi Ka dir ler Ko na ��’nda

or ta la ma be� sa at sü ren bir ça l�� ma ya
ha ya ta ge çi ril di.

� Tür kân �o ray ile ta n�� mak si -
zin için bir ha yal ken, is te �i niz “Ber -
rin”le ta ma men ger çek ol du. Bu nun
hi kâ ye si ni biz ler le pay la ��r m� s� n�z?

Ço cuk lu �um dan be ri an ne min de
et ki siy le Ye �il çam film le ri iz ler dim.
Ki tap ola rak da Türk Kla sik le ri elim-
 den dü� mez di. �s tan bul’da ya �a ma ya
ba� la y�n ca ya k�n dost la r�m bu tut ku -
mu bil di �i için ona ula� ma ma yar -
d�m c� ol du lar.  Son de re ce mü te va z�
ki �i li �i ne, ken di si ne ya k�n ol duk ça
da ha da hay ran kal d�m. Ken dim den
bah se der ken ro man ça l�� ma la r�m dan
söz et mi� tim. Oku mak is te di �i ni söy -
le di �i an dün ya lar be nim ol du. He nüz
ya y�n a�a ma s�n da ki dos ya m� ken di -
si ne ver dim. Yak la ��k iki ay son ra be -
ni evi ne da vet et ti. O gün Ber rin’i
ko nu� tuk. Be �en di �i ni du yun ca çok
he ye can lan m�� t�m. Söy le dik le ri nin
bir k�s m� n� ya y� ne vi me ilet mem ve
ki ta b�m da kul lan mam ko nu sun da iz -
ni ni is te dim, ka bul et ti. “Bir ka d� n�n
her �art ta ya �a ma tu tun ma ça ba s�, iç
dün ya s�n da ki çal kan t� lar, be ni çok et -
ki le di. Bir sü re bu et ki den kur tu la -
ma d�m. De rin li �i olan bir ki tap,
kut la r�m” de di.

� Son ola rak, bir Ka d� köy lü ola -
rak, Ka d� köy ve ya Ka d� köy d� ��n da
ge le cek pro je le ri niz ne ler? Ye ni ça -
l�� ma lar ola cak m�?

Ba na gö re Ka d� köy �s tan bul’un
kül tür ve sa nat mer kez le rin den bi ri si.
Sa na t�n her tü rü ne ve sa nat ç� s� na ver -
di �i önem tar t� �� la maz. Her sem tin de
kül tür mer kez le ri var. He men he men
hep si de Ka d� köy Be le di ye si’nin kat -
k� la r�y la fa ali yet gös te ri yor. �u gün-
 ler de zih nim den ge çen pek çok pro je
var. Oku yu cu la r�m Ber rin’in de va m�
is ti yor. Çün kü fi nal cüm le sin de ka la -
kal d� lar. Ro man la r�n bi ti� nok ta la r� n�
sev me di �im için bi le rek siz de vam
edin, “Can’�n ge le ce �i siz na s�l is ter -
se niz öy le ol sun” de mek is te mi� tim.
Bu kez in san psi ko lo ji si nin ve ge ri li -
min s� n�r la r� n� bi raz da ha zor la ma y�
plan l� yo rum. Za man, me kân ve te ma -
s� sür priz ol sun…
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Kadın ruhuna bürünmüş bir erkek
Edebiyat tutkunu olan
Ercan Akarsu, ‘Berrin’

adlı kitabını KaNes
yayınlarından

geçti�imiz aylarda
çıkardı. Bir kadının
psikolojisi üzerine

kurulu olan romanda,
felsefi bilgilere de yer

veren genç yazar,
tanı�mak istedi�i

Türkan �oray ile yazdı�ı
kitap sayesinde

bulu�tu.

Zaman bankasına
EL UZATIN...

● Gökçe UYGUN

TÜRK�YE’DEN ve dünyadan birçok
farkl� sosyal giri�imcilik ödülü alan,
Türkiye’nin ilk alternatif ekonomisi

olan ve farkl� birçok �ehir,
üniversite, mahalle ve kurumda

sa�l�kl� topluluklar
kurmay� ba�aran
Zumbara yoluna

ba��ms�z bir �ekilde
devam edebilmek için
biayda.com'da kitlesel
finansman ile destek

ar�yor! Kad�köy’de de bir
birimi bulunan Zumbara
ekibi,  “Yat�r�mc�m�z�n

bizim kurmaya
çal��t���m�z yeni

ekonomik sistemi
parayla ölçmesinin

Zumbara
de�erlerine ve

niyetine
uymamas�ndan

dolay�
yat�r�mc�m�zdan
ayr�ld�k. Bizim

Zumbara'y�
buralara getirmek

için kulland���m�z
ki�isel kaynaklar�m�z
tükendi. Daha gidecek çok

yolumuz, yapacak çok fazla �eyimiz
ve bol bol enerjimiz var. Bu nedenle

bir kitlesel fonlama kampanyas�
yap�yoruz ve buradan

toplayaca��m�z destek ile öncelikle
programc�lar�m�z�n maa�lar�n� ve

sunucu masraflar�m�z� ödeyece�iz,
ard�ndan da Zumbara

koordinatörlerinin görevlerine
devam edebilmeleri için hayati

ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas�na destek
olaca��z” diyor. E�er siz de paran�n

yaratt��� de�er dünyas�n�
sorguluyorsan�z, ba�ka türlü bir
dünyan�n mümkün olabilece�ine

inan�yorsan�z, dünya cömertlik
üzerine tasarlansayd� diye

dü�ünüyorsan�z, hem Zumbara'ya
kat�lmaya hem Zumbara’ya destek

olmaya davet ediliyorsunuz...
Yapman�z gereken tek �ey,

Türkiye’deki ilk kitlesel finansman
sitelerinden biri olan

biayda.com’a girerek,
Zumbara’n�n
kampanyas�n�

incelelemek ve 28
Haziran'a dek

istedi�iniz miktarda
destek olmak.

DANS Ö�RET,
NAKI� Ö�REN...
Zaman bankas�n�n
ana fikri; insanlar
aras� payla��m ve

güveni artt�rmak
için para yerine

zaman
kullanmaktan

geçiyor.
Zumbara

üyeleri, sahip
olduklar� en

de�erli �eyi,
zamanlar�n�

birbirleri ile
payla��yor.

Birbirlerinin hayat�n�
kolayla�t�r�yor ve güzelle�tiriyor. Dil

prati�i, müzik, resim dersleri,
tiyatroya davet, bilgisayar tamiri, i�
plan� haz�rlama, dert dinleme, yoga,

meditasyon, tadilat ve ta��nmaya
destek vb. bir çok konuda topluluk

üyeleri birbirlerini destekliyor.
Zumbara, online bir olu�um olman�n

ötesinde, insanlar�n belirli bir
mekânda bir araya gelerek birçok

etkinli�in de düzenlendi�i bir
topluluk hareketi. Kat�l�mc�lar takas

�enliklerinde, aç�k pazarlarda ve
Zumbara sahnesinde bir araya

geliyorlar.

Herkes kendi bilgi, beceri, yetenek ve tecrübelerini ba�kalarının
kullanımına açıyor. Böylece ba�ka türlü bir ekonomik sistemi ve
ili�ki modelini deneyimlemek mümkün oluyor. �u an Zumbara’da
15 bin ki�iye ula�ıldı, her ay 1000 saatten fazla zaman payla�ılıyor. 

Para yerine
zaman’ın

kullanıldı�ı sosyal
de�i�im hareketi
Zumbara, yoluna

ba�ımsız bir �ekilde
devam edebilmek

için destek
arayı�ında..
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● Gökçe UYGUN

Kad�köy gelecek hafta anlaml� bir
dayan��ma sergisine ev sahipli�i ya-
pacak. Kad�köylü resim ö�retmeni ve

sanatç� Canan K�l�çkeser, hem ö�retmenlikten
emekli olu�unu kutlamak hem de kapataca��
atölyesine veda için bir sergi düzenliyor.
K�l�çkeser, sergiye giden süreci �öyle anlat�yor;
“Ben Haydarpa�a Lisesi'nde 23 y�ld�r ö�ret-
menlik yap�yorum. Ancak son y�llarda tüm sanat
dersleri kald�r�ld�.  Sanat dersleri yoksa, benim
de resim ö�retmeni olarak orada olman�n ve
e�itime devam etmenin bir anlam� kalmad�
art�k!  Benim dönemim çok güzeldi, sanat ders-
leri verilirdi ö�rencilere ancak maalesef o
dönem bitti. Benim de devam etmeye iste�im
kalmad�. Bu nedenle emekli oluyorum.”  

Ayr�ca, Kad�köy'de 10 y�l� a�k� süredir eser-
lerini üretti�i atölyesini de ekonomik nedenlerle
kapatmak durumunda oldu�unu söyleyen
K�l�çkeser, “Bu beni çok üzüyor. Kendime
uygun, yine Kad�köy’den ba�ka bir atölye
mekân� bulana dek üretimlerime ara vermek du-
rumunda kalaca��m. ��te bu nedenlerle bir veda
sergisi düzenlemeye karar verdim. Sa�olsun
kad�n sanatç� arkada�lar�m da-ki birisi k�z�m
Berika-beni yaln�z b�rakm�yor” diyor. 

SANATÇI KADIN DAYANI�MASI
Canan K�l�çkeser, sergiyi bir sanat ga-

lerisinde de�il de kendi atölyesinde yap�yor ol-
mas�na dikkat çekerek, böylece sanat
galerilerinin tekelinin k�r�lmas�nda bir ad�m daha

at�lm�� oldu�unun alt�n� çiziyor. Sergideki
sanatç�lar�n hepsinin kad�n oldu�una da vurgu
yapan K�l�çkeser,  “Sanatç� kad�nlar�n hayat� zor.
Ya�am�n tüm yükü kad�nlar�n üstüne yükleniyor
zaten hayatta. Sanatç� kad�nlar hayatla mücadele
etmekten, evle u�ra�maktan, çocuk bakmaktan
kimi zaman sanatlar�na vakit ay�ram�yorlar.
Sergiye kat�lan kad�n arkada�lar�m da benzer
durumda. Ben de bir nevi onlar� te�vik etmek
istedim, istedim ki sanatlar�n� yap�p, bu üretim-
lerini biraraya getirsinler. Bu sergiye, kar��l�kl�
olarak birbirimize destek oluyoruz esasen ve
mühim olan da bu....” diye konu�uyor.“Bu-
lu�ma” adl� karma sergiye; K�l�çkeser, Berika
Köksal, Binnur Eralp Akda�l�, Çi�dem Çakar
Fanning ve Filiz Ada Stephenson 50’ye yak�n
resim, heykel, seramik ve mozaik eserleriyle
kat�lacaklar. 15 Haziran Cumartesi saat 16.00'de
atölyede ve sokakta yap�lacak bir aç�l��la ba�la-
yacak olan sergi, 1 Temmuz'a dek ziyaret
edilebilir. Canan K�l�çkeser Resim & Heykel
Atölyesi. Serasker Caddesi R�zapa�a Ç�k-
maz� Yüce Apartman� No:13 9/B Bahariye
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ÖN CE SEV Gİ �
SEVG� ENERJ�S�
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‹nal AY DI NO⁄ LU

il gi sa yar tek no lo ji si nin ge li� me siy le bir -
lik te, 21. yüz y�l ile ti �im ça �� ola rak ya -
�a n� yor. Bir t�k la dün ya n�n her ye ri ne
ula �� yor, her kes le ha ber le �i yor, dün ya -

n�n her ya n�n da ki in san lar la gö rün tü lü bi le ko -
nu �a bi li yo ruz. Uza ya sa l� nan uy du lar la ne re -
dey se ev le rin içi ni da hi iz le ye bil di �i miz gi bi bin -
ler ce ���k y� l� uzak ta ki y�l d�z la r� da iz le ye bi li yo ruz.
Ku an tum fi zik çi le ri ev ren de ki her �e yin bir bir le -
riy le ba� lan t� l� ol du �u nu, bir bi ri ni et ki le di �i ni an -
la t� yor lar. Ev ren de her �ey bü yük ve ila hi bir
ba� lan t� için de ya �� yor. Oy sa ki Al lah’�n, “Ev re -
nin en �e ref li var l� �� ola rak ya rat t�m” de di �i in -
san lar bir bi rin den uzak, kav ga ve sa va� için de
ya �am la r� n� sür dü rü yor lar.

E�i miz, ço cuk la r� m�z da hil, in san lar la an la -
�a m� yo ruz. �n san la ra kar �� ho� gö rü süz, ka pa l�,
net ve aç�k ol ma yan bir tu tum için de yiz. �le ti �i -
mi miz ko puk. �n san lar ara s�n da ile ti �i mi sa� la -
yan tüm elek tro nik araç lar ya pil ve ya elek trik le
ça l� ��r. Ara c�n ener ji ile ba �� n� ko par d� �� m�z za -
man ile ti �im ko par. �n san lar ara s�n da ki ile ti �i mi
ve bir le �i mi sa� la yan da sev gi ener ji si dir. Sev gi
ener ji si kal bi miz den hem zih ni mi ze ve be de ni -
mi ze, hem çev re ye ve tüm dün ya ya ya y� l�r.
Elek trik ener ji si gi bi üre ti ci alet is te mez. Bit mez,
tü ken mez �e kil de, s� n�r s�z gö rev ya par. He pi miz
gö rü yo ruz, Haz re ti Mu ham med’in, �sa’n�n, Mu -
sa’n�n, Mev la na’n�n yay d� �� sev gi ener ji si as�r -
lar dan be ri hâ lâ ya �� yor. 

Sev gi ener ji si nin do �al zen gin li �i olan ne �e -
yi, co� ku yu, se vin ci, �ef ka ti, mer ha me ti ya ya bil -
me si için önü ne en gel koy ma mak ye ter li dir.
Ken di ak l� m� z�n ese ri olan ki ni, k�s kanç l� ��, ha -
sis li �i önü ne ko yup t� ka maz sak sev gi ener ji si nin
ya y� l� m� bi ze s� n�r s�z co� ku, hu zur ve mut lu luk
ve rir. T� kan ma lar olur sa, öf ke, �id det, stres,
kav ga, hu zur suz luk ve mut suz luk yol ar ka da �� -
m�z olur. Ar d�n dan ül ser, kan ser, kalp, tan si yon
den ge siz li �i, di ya bet gi bi has ta l�k lar ge lir. Kin,
k�s kanç l�k, ha sis lik, �id det, ya lan, do lan, in san
ili� ki le ri ne ze hir den da ha kö tü et ki ya par. Bun -
la r�n ne ga tif ya y� l�m la r� fi zi �i mi zi, zih ni mi zi ze hir -
li tar la ya dö nü� tü rür. Ora dan üre yen fi kir ler,
dav ra n�� lar, tu tum lar ze hir le bes len mi� ola rak
do �ar lar. 

Bir ta n� d� ��m önem li bir der ne �e ba� kan
ola rak se çil mi� ti. Bir gün ar ka da� la r�y la soh bet
eder ken, “Ben geç mi �i hiç unut mam. Be ni h�r -
s�m ve ki nim ayak ta tu tar” an la m�n da �ey ler
söy le mi�. Bir in san için, özel lik le sos yal olay lar -
da, h�rs ve kin den da ha bü yük bir ze hir ola maz.
O ta n� d� �� m� iz le dim. H�r s�, ki ni ve k�s kanç l� �� ne -
de niy le ya �a m�n dan kav ga ve mü ca de le hiç ek -
sik ol ma d�. Kav ga için de olan bir in sa n�n say -
g�n l� �� n� ko ru ya bil me si ola s� de �il dir. �ki yum ruk
atar san bir de yer sin. Ye di �in her yum ruk se nin
ka riz ma n� çi zer, say g�n l� ��n dan bir par ça si ler.
H�r s� n� ger çek le� tir mek, kin tut tu �un in san la ra
kar �� güç lü gö rün mek için çev re den alt ya p� s�
olu� tu rul ma m��, yer siz, plan s�z is tek ler de bu lu -
nur sun. Al d� ��n her ret ce va b� sa na ve tem sil et -
ti �in ku ru ma önem li öl çü de iti bar kay bet ti rir.
Yap ma ya ça l�� t� ��n i� le re, ki nin, k�s kanç l� ��n ve
h�r s�n reh ber olur sa, ze hir le bes le nen bu i� ler ne
sa na, ne top lu ma hu zur ve mut lu luk ver mez. 

Ener ji mi zi art ni yet siz, po zi tif bir bi çim de
yay d� �� m�z za man, hem biz, hem çev re miz sev -
gi ye, dost lu �a, mut lu lu �a ve se vin ce aç� l� r�z.
Sev gi iç ten do �up d� �a ya y� lan bir ener ji dir.
Hay van, bit ki, in san, ne yi se ver sek her ba k� �� -
m�z, sö zü müz, dav ra n� �� m�z la sev gi ener ji miz
ona akar, onu ge li� ti rir, bü yü tür. 

Uzun sü re den be ri kurs la r� ma de vam eden
bir kur si ye rim, bun dan dört y�l ön ce evi nin bah -
çe si ne üç çam fi de si ek mi�. Kurs lar da ö� ren di -
�i ni de ne mek ama c�y la a�aç lar dan bi ri ni en ko -
lay ula �a ca �� bir nok ta ya dik mi� ve her sa bah
ak �am eve ge lin ce o tek a�aç la ko nu �up, onu
ok �a m��, sev mi�. Hat ta iz le yen kom �u lar dan
bi ri si e�i ne, ”Ke nan Bey ga li ba ka fa y� ü�üt tü,
a�aç la ko nu �u yor” de mi�. �im di se vi len a�aç
boy ola rak di �er le rin den 40 cm da ha uzun mu�,
da ha gür ve sa� l�k l� imi�. 

Ver di �i miz sev gi en çok bi zi et ki ler; se vin ce
da ha iyi olu ruz. Çev re mi zi olum lu ener ji, dü �ün -
ce ve ey lem ler sa rar. Ya �a m� m�z da ki kar ma �a
bi ter. Zih ni miz da ha par lak ve ber rak ha le ge lir.
Sev gi ener ji si bu lun du �u her ye ri ay d�n la t�r. �n -
san la ra ko ru yu cu, bes le yi ci ve ce sa ret ve ri ci bir
ha yat su nar. Sev gi ye uyum lu ya ra t� lan be de ni -
miz do �al den ge si için de iyi ya �ar, her or ga n�
da ha iyi i� ler. Ba �� ��k l�k sis te mi miz da ha güç lü,
has ta l�k la ra kar �� da ha da ya n�k l� olur. Ör ne �in
20 ki �i nin bu lun du �u bir oto büs te grip li bi ri si
hap �� r�r, grip mik rop la r� oto bü se ya y� l�r. Ama 20
ki �i bir den grip ol maz. Yal n�z ca ba �� ��k l�k sis te -
mi za y�f olan lar grip olur lar. Sev gi ener ji si gü cü -
mü zü ar t� r�r. Her has ta l� �� da ha h�z l� ye ner, da ha
h�z l� iyi olu ruz. Sev gi için de ya �a yan bir in san, o
ay d�n l�k için de ac� lar dan da ha az et ki le nir. Ac� -
la ra is yan et mek ye ri ne için de ki hik me te yö ne -
lir. Ac� n�n ne den ken di ne gel di �i ni dü �ü nür, ac� -
lar dan ça buk kur tu lur. Ge rek li ders le ri al�r, ay n�
ac� ona bir kez da ha gel mez. Sev gi ener ji si sev -
dik le ri miz le olan bir lik te li �i mi zi bir bü tün lük ha -
li ne ge ti rir. Haz re ti Mu ham med, k� z� Fa ti ma’y�
Haz re ti Ali ile ev len di rir ken, “Ev le nen iki in san,
iki ay r� be den de iki ay r� ruh ta ��r lar. E�er ev li lik -
le ri ne sev gi yi reh ber ya par lar sa, ya �a ma la r� n� iki
ay r� be den de ya �a yan tek bir ruh bü tün lü �ü
için de sür dü rür ler” bu yur mu� tur. 

Ço �u in sa n�n gün lük ya �a m� n� zin dan la ra
çe vi ren, kav ga ve gü rül tü için de ge çir ten �ey
sev gi ek sik li �i dir. Yok lu �u bu den li can ya k� c�y -
ken, ne den sev mi yor, ne den sev gi siz ya �� yo -
ruz? Bu den li yü ce bir gü cü ne den kü çük he -
sap lar, k�s kanç l�k lar, ha sis lik ve kin ler le kor ku -
ya, nef re te, �id de te, kav ga ya dö nü� tü rü yo ruz?     

Öz gür olun, ken di ni zi sev gi nin kol la r� na b� ra -
k�n. Sev gi ener ji si top lu mun ve si zin ken di ni ze
koy du �u nuz tüm s� n�r la r� a�ar. Si zi hu zu ra, mut -
lu lu �a, dost lu �a, ar ka da� l� �a, in san l� �a ula� t� r�r. 

B

DE �ER L� TÜ KE T�C� LER;
Gün ler dir tüm Tür ki ye Ge zi Par k� ey -
lem le riy le so ka �a dö kül mü� ken bu

ül ke nin yö ne ti ci le ri tü ke ti ci le rin Ev ren -
sel Tü ke ti ci Hak la r�n dan “Sa� l�k l� bir
çev re de ya �a ma hak k�” ile “Sa� l�k ve
gü ven li �i nin ko run ma s� hak k�”n� hi çe
say mak ta d�r lar. Ül ke miz tü ke ti ci le ri ne
ki lo lar ca bi ber ve por ta kal ga z� s� kan
em ni yet güç le ri kul lan d�k la r� oran t� s�z

güç ile tüm Dün ya’n�n gün de mi ne
otur mu� lar d�r. Genç le ri miz dö vül mek -
te, k�z la r� m�z saç la r�n dan yer ler de sü -

rük len mek te, ya� l�, ço cuk, ka d�n, 
er kek de me den ac� ma s�z ca bir 
sal d� r� ile kar �� kar �� ya kal m�� 

bu lun mak ta y�z. 
Ül ke mi zin Ba� ba ka n� çev re ye du yar l� -
l�k ad� na yo la ç� k� lan bu ey le mi “ça -

pul cu la r�n” yap t� �� �ek lin de be yan lar la
tü ke ti ci le ri mi ze ha ka ret et mek te dir.

Böy le za man lar da uyum lu dav ran ma -
s� ve kit le le rin sö zü ne ku lak ver me si
ge re ken AKP ik ti da r� inat la Tak sim
mey da n� na k�� la ya p� la ca �� n�, hat ta

da ha da ile ri gi de rek ca mi ya p� la ca �� -
n� be lirt mek te ve kim se yi din le me di -
�i ni bir kez da ha or ta ya koy mak ta d�r.
De �er li tü ke ti ci ler Ba� ba kan “ço �un -
lu �un oyu nu al d�m, is te di �i mi ya pa -
r�m” der ken ger çe �i söy le me mek te -
dir. Se çim den son ra ya p� lan aç�k la -

ma lar da ge çer li oy la r�n yüz de 49.8’ini
AKP’nin al d� �� aç�k lan m�� t�r. Ge ri ye
ka lan oran yüz de 50.2’dir. Ba sit bir
ma te ma tik he sa b�y la oy ve ren ler mi
yok sa ver me yen ler mi ço �un luk ta d�r
or ta ya ç�k mak ta d�r. Kal d� ki me se le

ço �un lu �un oyu nu al�p al ma mak de -
�il, de mok ra si nin ço �ul cu lu �u sa� la -
mak ol du �u nu an la y�p an la ma mak t�r.
AKP Hü kü me ti ve Ba� ba kan de mok -

ra si den ya na ol ma d�k la r� n�, bir kez
da ha biz le re an lat m�� lar d�r. Tü ke ti ci ler
de mok ra si nin ge re �i ola rak hak la r� na
za rar ve ren her tür ey lem ve i� le me
kar �� ç�k mak ve tep ki gös ter mek te
öz gür ol duk la r� gi bi, bu ey lem ve i� -
lem le re tep ki ver mek ay n� za man da
ge le cek ku �ak la ra kar �� er te le ne mez
bir gö rev dir. Ana ya sa m� z�n 34. Mad -
de si her ke se, ön ce den izin al ma dan,
si lah s�z ve sal d� r� s�z top lan t� ve gös te -
ri yü rü yü �ü dü zen le me hak k� ver mi� -
tir. Ana ya sal hak k� n� kul la nan in san la -

ra “ra di kal, ça pul cu, ay ya�” gi bi en
ha fif de yi miy le ha ka ret et mek bu ve -
kil le ri  se çen ya da seç me yen ki �i le re
kar �� bü yük bir ay�p t�r. Her kes söy -

lem le ri ne dik kat et me li, kul la n� lan de -
mok ra tik hak la r� hak ih la li ya da hu -

kuk suz ey lem ler gi bi gös ter me ye ça -
l�� mak tan vaz geç me li dir.

Tak sim Ge zi Par k�’ndan a�aç lar sö -
kü le rek ora da fark l� bir dü zen le me ye
gi dil me si ni hak la r� na ya p�l m�� bir el
at ma ka bul ede rek tü ke ti ci le rin bu

du ru ma kar �� ç�k ma s� ça� da� bir kent
ve çev re bi lin ci nin do �al ge re �i dir.

AKP ik ti da r� �s tan -
bul gi bi Dün ya’n�n
hay ran ol du �u bir

�eh ri ku le ler,
AVM’ler, ye �il alan -
lar yok edi le rek ya -
p� lan TO K� ev le ri,
ke si len a�aç lar ve
yok edi len or man -

lar la ku rak ve be ton
y� �� n� bir �e hir ha li -
ne ge tir mi� tir. Dün -
ya’n�n her �eh rin de,
hat ta ka sa ba s�n da
mey dan lar ve ye �il alan lar var ken �s -

tan bul’da var olan mey dan lar yok
edil mek te dir. Bu na dur de mek biz tü -
ke ti ci ler için vaz ge çil mez bir gö rev dir.
“Di ren Ge zi Par k�” gös te ri le rin de park
için de otu rup ki tap oku ya rak, ens trü -
man ça l�p, �ar k� söy le ye rek ya p� lan
bir ey le min ge rek siz sert mü da ha le -

ler le ve oran t� s�z güç kul la n� m�y la kar -
�� l�k bul ma s� de mok ra tik bir ül ke de
ol ma ma s� ge re ken bir du rum dur.

Sa� l�k l� bir çev re için ya p� lan ey le me
hak s�z bi çim de mü da ha le edi lir ken

in san sa� l� �� n� cid di bi çim de et ki le yen
ton lar ca bi ber ve por ta kal ga z� kul la -
n�l m��, bu ne den le bir yan dan çev re -
sel kir li lik ya ra t� l�r ken, di �er yan dan

bu gaz lar bir sal d� r� si la h� ola rak kul la -
n� l�p tü ke ti ci le ri mi zin sa� l�k ve gü ven -
lik le ri  teh dit edil mi� tir. Tü ke ti ci le ri mi -
zin gü ven li �i ni sa� la mak la gö rev li gü -
ven lik güç le ri bu gö rev le ri ni yap mak
ye ri ne sal d� ra rak gü ven li �i mi zi sa� la -
ma ya cak la r� n� biz le re gös ter mi� ler dir.
De �er li tü ke ti ci ler, gö re vi �s tan bul hal -
k� na hiz met et mek olan �s tan bul Va li si
ve Em ni yet Ami ri hiz met ver mek ye ri -

ne bi zim sa� l�k, gü ven lik ve çev re
hak la r� m� z� ih lal et mi�, oran t� s�z güç,
bi ber ve por ta kal ga z� kul la n�l ma s� n�
em re de rek can ve mal em ni ye ti mi zi

teh li ke ye at m�� lar d�r. Biz �s tan bul hal -
k� ola rak bi zi bu teh li ke le re atan va li

ve em ni yet ami ri is te mi yor, bir an ön -
ce is ti fa et me le ri ni ya da gö rev den

al�n ma la r� n� is ti yo ruz.
De mok ra tik hak la r� m�z  ve “biz ço -
�un lu �un oyu nu al d�k” sap t�r ma s�n -

dan vaz ge çi le rek ço �ul cu an la y�� ka -
bul edi lin ce ye, çev re, sa� l�k ve gü -
ven lik hak la r� m�z ih lal edil me yin ce ye

ka dar ta lep le ri mi zi du yur ma ya de vam
ede ce �i mi zi ve biz le rin is tem le ri miz

do� rul tu sun da dü zen le me ler ya p� l�n -
ca ya ka dar da Ge zi Par k�’n� terk et -
me ye ce �i mi zi du yu ru yor, çev re ye ve
tü ke ti ci hak la r� na say g� l� her ke si bu

ey le me ka t�l ma ya ça �� r� yo ruz. 

TÜKETİCİNİN
DOSTU

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

KADIN SANATÇILARIN 
“BULUŞMA”SI...

Foto�raflar: Baran ÇEV�K

Kadıköylü
ö�retmen-

sanatçı Canan
Kılıçkeser’in

ö�retmenli�e ve
atölyesine veda
sergisinde, farklı

disiplinlerden
5 kadın sanatçı

destek için
bulu�uyor...

YA �A SIN TÜ KE T� C� LE R�N ÖR GÜT LÜ
MÜ CA DE LE S� YA �A SIN TÜ KO DER

TÜ KO DER 
(Tü ke ti ci yi Ko ru ma Der ne �i)
GE NEL MER KEZ YÖ NE T�M 

KU RU LU
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● Mustafa SÜRMEL�

Sa na ta yap t� �� hiz met le sa -
de ce Tür ki ye ile kal ma -
y�p yurt d� ��n dan da

ödül ler alan Y�l d�z Al par sa -
nat ya �a m�n da 60. y� l� n�
kut lu yor. Y�l lar d�r Ka d� -
köy’de Sa k�z Gü lü So -
kak’ta bu lu nan ba le
oku lun da ço cuk ve genç le -
re ba le sa na t� n� ve sev gi si ni
a�� la yan Y�l d�z Al par, 60.
sa nat y� l� n� kut la d� �� �u gün-
 ler de duy gu la r� n� Ga ze te Ka -
d� köy’e aç�k la d�. 

“Me zun olan ö� ren ci le ri min
pek ço �u bi rer okul aç t�. Ka d� köy bir
ba le cen ne ti ha li ne gel di. Bun dan do la y� çok
mut lu yum. Çün kü yap mak is te di �i mi yap t�m.
60 y� l�n so nun da da bü tün ö� ren ci le rim le be-
 ra ber ol mak, on la r�n ve ve li le ri nin sev gi siy le
do nan mak be nim gu ru ru mu çok ok �u yor” di -
yen Y�l d�z Al par, y�l lar d�r sa nat ça l�� ma la r�
s� ra s�n da ço cuk la r� n�n ya n�n da du rup, on la ra
des tek ve ren ai le le re te �ek kür et ti. 

� ’Ö� REN C� LE R�M DEN ÇOK �EY
Ö� REN D�M’

Evi nin ka p� la r� n� Ga ze te Ka d� köy’e açan
ve duy gu la r� n� sa mi mi bir �e kil de aç�k la yan
dua yen sa nat ç� Y�l d�z Al par, 1992'de �n gi liz
Kra li yet Dans Aka de mi si ta ra f�n dan ba le ye
kat k� la r� ve ba �a r� la r�n dan do la y� dün ya da iki

ki �i ye ve ri len, Özel Onur Ödü -
lü’ne sa hip. Y�ld�z Alpar, bu yö -
nüy le dün ya da sa y� l� ba le
sa nat ç� la r�n dan bi ri. 

Bu den li tec rü be si ne ra� men
her za man ö� ren me ye aç�k ol du -

�u nu, hat ta ders s� ra s�n da ö� -
ren ci le rin den de bir �ey ler ö� -
ren me ye de vam et ti �i ni
söy le yen Y�ld�z Al par, ö� ren -
me nin ve ö� ren me ye aç�k ol ma -
n�n öne mi ne dik kat çek ti.

� BU B�R BAY RAK YA RI �I
Y�l d�z Al par iler le yen ya �� na

ra� men her za man ö� ren ci le ri -
nin ve yar d�m c� ö� ret men le ri -
nin ya n�n da ol ma y� is te di �i ni
ve Ka d� köy’de ki ba le oku-
 lun da bu lun ma n�n ken di si ne
ke yif ver di �i ni de be lirt ti.
“Yap t� ��m i� te tür lü s� k�n t� -
lar, ba di re ler at lat t�k ama so-
 nu nu da ge tir me dik. Çün kü
bu bir bay rak ya r� ��. Ben oku-

 lu mu ö� ren ci le ri me he di ye et -
tim. �im di ö� ren ci le rim Oya

Bar ba ra Ka ra nis, Ay lin Ka lem
�� cen, bu oku lu bir 60 y�l da ha in-

 �al lah gö tü re cek ler” di yen Y�l d�z Al -
par, sa na t� ya �a m�n ay r�l maz bir par ça s�
ola rak gör dü �ü nü vurgulayarak, ço cuk ve
genç le re �u tav si ye ler de bu lu nu yor: 

“Na s�l kal bin bir rit mi var sa ya �a m�n da
den ge si ritm dir. Ya �am da ki bu den ge yi kay -
be den genç ve ço cuk la r�n ya �am la r� s� k�n t� -
da d�r. Ba le, bir rit me sa hip olan sa nat da l� d�r.
Ço cuk la r�n bu i�in için de ol ma s� be nim yap-
 mak is te di �im gö re vi ye ri ne ge ti ri yor ol mam
de mek tir.”

Sa nat ta Tür ki ye’nin he nüz bek le nen ko n-
u ma gel me di �i ni de be lir ten Al par, Ka d� -
köy’de ki Sü rey ya Ope ra s�’n�n çok özel bir
ko nu ma sa hip ol du �u nu, çok gü zel res to re
edil di �i ni ve da ha iyi de �er len di ril me si ge -
rek ti �i ni be lirt ti.

7 - 13 HAZ�RAN 2013YA �AM

TÜRKİYE’NİN
İLK ÖZEL BALE
OKULUNU AÇTI

YIL DIZ Al par Emi ro� lu, 1931 y� l�n -
da �s tan bul’da do� du. 1943 y� l�n da, �s -
tan bul Be le di ye si Kon ser va tu va r�’nda
pi ya no bö lü mü ne de vam eder ken, o
ta rih te kon ser va tu var da Lid ya Kras sa
Ar zu ma no va yö ne ti min de ki ba le bö lü -
mü aç� l�n ca, e�i ti mi ne 1949 y� l� na ka -
dar ba le ö� ren ci si ola rak de vam et ti.

Ay n� y�l ça l�� ma la r� Fran s�z Kon so los lu -
�u Kül tür Ate �e li �i’nce de �er len di ril di
ve özel burs la Fran sa’ya git ti. Pa ris
Ope ra ve Ba le si’nde o ta rih te aç� lan
yük sek ih ti sas ba le kurs la r� na de vam

ede rek ba �a r�y la me zun ol du. 1952’de
Tür ki ye’ye dö nün ce �s tan bul’da Tak -
sim S� ra ser vi ler’de ül ke mi zin ilk özel

ba le oku lu nu aç t�.
1953 y� l�n da �s tan bul �e hir Ti yat ro -

la r�’nda ilk ki �i sel ba le re si ta li ni ver di.
Y�l d�z Al par ay n� za man da, Hal dun

Dor men ile ti yat ro ça l�� ma la r�n da da
bu lun du. 1956 y� l�n da, Al t� Par mak 

�l ko ku lu’nda ver mi� ol du �u e�i tim -
le, Bur sa ço cuk la r� n�n ba ley le 

ta n�� ma s� na ne den ol du. 
1964’te Ka d� köy’ün ilk ba le oku lu

olan Mil li E�i tim Genç lik ve Spor Ba -
kan l� ��’na ba� l� “Y�l d�z Al par Özel Ba le,
Mü zik ve Ti yat ro Oku lu”nu kur du. Pa -
ris, Lon dra, Vi ya na ve ABD’de sa nat

mer kez le rin de çe �it li se mi ner ile ge li� -
tir me kurs la r� na ka t�l d�, ara� t�r ma ve

ça l�� ma lar yap t�. 1992’de �n gi liz Kra li -
yet Dans Aka de mi si ta ra f�n dan dün ya -
da iki ki �i ye ve ril mi� olan, ba le ye kat k� -
la r� ve ba �a r� la r�n dan do la y� Özel Onur
Ödü lü’ne la y�k gö rül dü. 2002 y� l�n da

ise yi ne �n gi liz Kra li yet Dans Aka de mi si
ta ra f�n dan Ba� kan l�k Ödü lü’ne la y�k

gö rül dü ve bu ödül le, dün ya n�n 5 oku -
lu ara s� na gir di. 

BALENiN DUAYENi
60. Sanat yılını kutluyor

Kadıköy’deki bale okulunda yıllardır çocuklara sanat
sevgisi a�ılayan Yıldız Alpar evinin kapılarını Gazete
Kadıköy’e açtı. Yıldız Alpar sanat ya�amındaki 60.

yılında duygularını Gazete Kadıköy okurlarıyla
payla�tı.

11
RES�TAL DUYURU:
Yıldız Alpar Bale
Okulu’nun 60.Yıl

Resitali, 14
Haziran Cuma

Günü saat:
20.30’da

Caddebostan
Kültür Merkezi

Büyük Salon’da.
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Ma r  m a  r a
Üni ver si -
te si T�p

Fa kül te si Kon gre si
(MaS Co - Mar ma ra
Stu dent Con gress),
bu se ne 24-26 Ma -
y�s ta rih le rin de ger çek le� ti ril di. Kon-
 gre ye, dün ya da iz len me re kor la r� k� ran
Hou se MD di zi si nin se na ris ti ve me -
di kal da n�� ma n� Yar d�m c� Doç. Dr.
Li sa San ders ko nuk ol du. Li sa San -
ders, kon gre de yap t� �� ko nu� ma da,
Hou se di zi siy le, has ta ya ta n� koy ma -
n�n zor lu �u nu ve ta n� ko yar ken has ta
öy kü sü al ma n�n öne mi ni vur gu la d�k -
la r� n� söy le di.  Mar ma ra Üni ver si te si
T�p Fa kül te si Kon gre si MaS Co’nun
bu y�l 13.sü dü zen len di. 24-26 Ma y�s
ta rih le rin de, Mar ma ra Üni ver si te si
Hay dar pa �a Kam pü sü’nde ya p� lan
kon gre de, ö� ren ci le rin öz gün bi lim sel
ara� t�r ma la r� n�n su num la r� ve ala n�n -
da söz sa hi bi de �er li aka de mis yen le -
rin kon fe rans la r� yer al d�. MaS Co’ya,

dün ya ca ün lü Hou se MD di zi si nin se -
na ris ti ve me di kal da n�� ma n� Yar d�m -
c� Doç. Dr. Li sa San ders ko nuk
ola rak ka t�l d�. Kon gre nin aç� l�� pa ne -
lin de onur ko nu �u olan Li sa San ders,
“Has ta l�k Ta n� Sa na t�” ko nu lu bir ko -
nu� ma yap t�. �s tan bul’u çok be �en di -
�i ni ifa de eden San ders, ko nu� ma s� na
“Kon gre da ve ti ni al d� ��m da çok he -
ye can lan d�m. Çün kü bu ül ke be nim
ha yal le rim de ya �a yan bir yer di ve bu-
 ra da ol mak ha yal gi bi...” söz le riy le
ba� la d�.   

Hou se MD di zi si nin yaz d� �� t�b bi
ta n� kö �e sin den il ham al� na rak ve
Hou se ka rak te ri nin t�b b�n Sher lock
Hol mes’unu ya rat mak ama c�y la ha yat
bul du �u nu ifa de eden San ders, “�z le -

yi ci ler, “Hou se ger çek mi?”
di ye so ru yor lar. Öy le ol ma -
d� �� n� bi li yor su nuz. Hou se,
ken di ni be �en mi�,  uyu� tu ru cu ba ��m-
 l� s� bir dok tor ol sa da te� his koy ma ya
ba y� l� yor. Çok ze ki ve bu nu has ta ya

ta n� koy mak ta kul la n� yor” de di.   Hou -
se di zi siy le, has ta ya ta n� koy ma n�n
zor lu �u nu ve ta n� ko yar ken has ta öy -
kü sü al ma n�n öne mi ni vur gu la d�k la r� -
n� be lir ten Li sa San ders, ta n� ko yar ken
has ta ya bü tün ola rak bak mak ge rek ti -
�i ni, Hou se gi bi zor ta n� la r� ko yan la r�n
ge nel de pra tis yen he kim ler ya da da hi -
li ye uz man la r� ol du �u nu, çün kü on la -
r�n vü cu dun her ye ri ne bak t�k la r� n�
söy le di.

‘TE� H�S, HAS TA
H� KÂ YE S�N DEN GE L�R’
San ders, tek no lo ji nin ge li� me siy -

le bir lik te dok tor la r�n has ta hi -
kâ ye sin den ve
fi zik sel mu aye ne den
uzak la� t� �� n� ve te� hi -
si test so nuç la r� na ba -
ka rak ver di �i ni be lirt ti.
Has ta sa y� s� n�n yük sek,
dok tor sa y� s� n�n az ol-
 ma s� ne de niy le, ABD’de
dok tor la r�n has ta ya 11-16
da ki ka ay� ra bil di �i ni ifa -
de eden San ders, bu sü re -
nin 2001’de 21 da ki ka

ol du �u nu ifa de et ti. Dok to run has ta hi -
kâ ye si al ma n�n uzun sü re ce �i ni dü -
�ün dü �ü nü, oy sa bu nun has tay la
ya p� lan gö rü� me yi en faz la 2,5 da ki ka
uzat t� �� n� be lir ten San ders, has ta hi kâ -
ye si al ma yan dok to run ta n� y� ka ç�r ma
ih ti ma li nin da ha yük sek ol du �u nu
söy le di. San ders, “Has ta n�n ko nu� ma -
s� na izin ve rir sek, on lar bi ze so run la -
r� n�n ne ol du �u nu söy lü yor lar.
Dok tor lar has ta hi ka ye si ni tam din le -
se, bu ka dar tes te ge rek kal ma ya cak.
Test ler pa ha l� ve ya va�. Oy sa dok tor
bi raz dü �ü nüp ka fa s� n� kul lan sa 10 da -
ki ka da so ru nu çö ze cek bel ki...” di ye
ko nu� tu.

House MD dizisinin senaristi, Marmara Tıp Ö�renci
Kongresi’ne geldi. Lisa Sanders, “House, Sherlock

Holmes’tan esinlenilerek hayat buldu” dedi.

BU y�l üçüncüsü düzenlenen
Uluslararas� Engelsiz Film

Festivali, 20-23 May�s tarihleri
aras�nda CKM A salonunda

izleyicisiyle bulu�tu.
Festival kapsam�nda

gösterilen filmler görme ve
i�itme engelliler için özel

olarak betimlenmi�ti.
Festivalin ilk günü 14.00
seans�n� izlemeye gelen

engelsiz konuklar�n gözleri
ba�lanarak filmin ilk 15

dakikas� izlendi, görme engelli
empati çal��mas� gerçekle�tirildi. 

Festival süresince çe�itli
ülkelerden ödüllü çok say�da

k�sa film sinema
izleyicisiyle bulu�tu.
Bunlar�n yan� s�ra

usta yönetmenlerin
ödüllü uzun metrajl�
filmleri ve festivale

ba�vuran
sinemaseverlerin k�sa

filmleri sergilendi. Engellilik
ve i� göremezlik konular�nda k�sa

ve uzun metrajl� filmler ile
toplumda fark�ndal�k yaratmay�

ve toplum bilincinin güçlenmesini
hedefleyen Uluslararas� Engelsiz
Film Festivali; “Herkes �çin E�it
Ya�am Ko�ullar�, E�it Sayg� ve

Herkes �çin Adalet” temas�yla
yola ç�kt�. Ayr�ca Festival’den bir

hafta önce ressam Harun
Antakyal�, Engelli Haftas�

kapsam�nda her engel
grubundan gençler ve

yurtta�lar�n kat�l�m�yla
Uygulamal� Resim

Atölyesi
gerçekle�tirildi.
Selamiçe�me

Özgürlük Park�’nda
aç�k havada

gerçekle�tirilen olan atölye
çal��mas�nda gençlerin renkler

evreninde seslerini duyurmak için
yeni ifade yollar� bulmalar�,
kendilerini sanatla yeniden

ke�fetmeleri hedeflendi.
Çal��maya engelli sanatç�lar�

destekleyen izleyiciler de kat�ld�.

3. Uluslararası Engelsiz
Film Festivali ve Resim
Atölyesi gerçekleşti!

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

YA�AMSA�LIK7 - 13 HAZ�RAN 2013

Efsane dizinin senaristi Kadıköy’de
12

KADIKÖY Belediyesi tarafından
düzenlenen 3. Ko�uyolu Sa�lık
�enli�i, Mayıs ayında Ko�uyolu
Mahalle Evi’nin önünde yapıldı.

Ücretsiz genel sa�lık taramalarının
yapıldı�ı, 10.00-16.00 saatleri arasında

gerçekle�tirilen �enlikte, iki günde
toplam 1607 sa�lık i�lemi yapıldı.

Koşuyolu’nda
sağlık şenliği vardı

Kozyatağı’nda yıl sonu sergisi
KADIKÖY E�itim Merkezi ile
Kad�köy Belediyesi E�itim ve

Sosyal Destek Merkezleri
taraf�ndan y�l boyunca düzenlenen
e�itimlere kat�lan kursiyerlerin y�l
sonu sergisi, Kozyata�� Kültür

Merkezi’nde aç�ld�. Sergi, 26 May�s
Pazar gününe kadar sürdü.
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Özel Irmak
Lisesi
ö�rencisi
Merve Tanyel Amerika
yolcusu…

Marmara Üniversitesi bünyesinde
her y�l yap�lan rektörlük turnu-
valar�nda basketbol, futbol ve vo-

leybolda final maçlar� oynand�. 2012 - 2013
Rektörlük kupas� maçlar� sonunda kupalar
sahiplerini buldu. 

� BASKETBOL ERKEKLER
1-Mühendislik Fakültesi, 2-Fen Ede-

biyat Fakültesi, 3-��letme Fakültesi, Say�

Kral�: Koray Uzunhasan (Fen Edebiyat
Fakültesi), MVP: Kaan Suerdem
(Mühendislik Fakültesi)

� VOLEYBOL ERKEKLER
1-Atatürk E�itim Fakültesi,
2-Teknoloji/Teknik E�itim, 3-Hukuk

Fakültesi, Say� Kral�: Mahir Ta�demir
(Atatürk E�itim Fakültesi), MVP: Kubilay
Günay (Atatürk E�itim Fakültesi) 

� KADINLAR VOLEYBOL
1-��letme Fakültesi, 2-Fen Edebiyat

Fakültesi, 3-Atatürk E�itim Fakültesi, Say�:
Begüm Say�n (��letme Fakültesi), MVP:
Tu�çe Nil Y�lmaz (��letme Fakültesi)

� FUTBOL
1-Atatürk E�itim Fakültesi,

2-Mühendislik Fakültesi, 3-Bankac�l�k Sig-
ortac�l�k Yüksek Okulu, Gol Kral�: Azad
(Hukuk Fakültesi)

7 - 13 HAZ�RAN 2013

S
P
O
RHa zır la yan

Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr Özel Sporcular Atletizm Şenliği başlıyor
�STANBUL Gençlik Hizmetleri ve Spor
�l Müdürlü�ü ile �stanbul �l Milli E�itim
Müdürlü�ü’nün katkılarıyla Üsküdar

Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Özel
Sporcular Atletizm �enli�i ba�lıyor. Bu yıl
7. kez düzenlenecek olan Özel Sporcular
Atletizm �enli�i, Üsküdar Burhan Felek

Spor Kompleksi Ekrem Koçak Atletizm
sahasında gerçekle�tirilecek. Otistik,

zihinsel, i�itme ve görme engelli
sporcularımızın katılaca�ı atletizm

�enliklerine, Marmara Bölgesi’nden 6 il
ve �stanbul’un 6 ilçesinden 113 okuldan
toplam 1401 engelli sporcu katılacak.

Öğrenciler sahada mücadele ettiÖğrenciler sahada mücadele ettiÖğrenciler sahada mücadele ettiÖğrenciler sahada mücadele ettiÖğrenciler sahada mücadele ettiÖğrenciler sahada mücadele etti

Spor da ya �a nan
�id det, pa nel ko -
nu su ol du. 28

Ma y�s sa l� gü nü sa at
11.30’da Özel Ana -
kent Okul la r� Kon fe -
rans Sa lo nu’nda Spor
Spi ke ri Me lih Gü -
mü� b� çak, Trab zons -
por lu es ki fut bol cu
Ham di As lan ve Prof.
Dr. Tur gay Bi çer’in
ko nuk ola rak ka t�l d� ��  “Spor da �id de tin
Ön len me si ve Spor Kül tü rü nün Olu� ma -
s�” ko nu lu bir söy le �i ger çek le� ti ril di.
Ana kent Oku lu ö� ren ci le riy le spor da
�id de tin ön len me si ko nu sun da ne ler ya -
p� la bi le ce �i hak k�n da fi kir al�� ve ri �in de

bu lu nul du. Söy le �i de
spor da �id de tin ön len -
me si için çok kü çük
ya� ta bu e�i ti min
ve ril me si ge rek ti �i
üze rin de du rul du.
Prof. Dr. Tur gay Bi -
çer, ya r�� ma lar da as -
l�n da kay be di len bir
�ey ol ma d� �� n�, ya r�� -
ma la r�n bir �ey ka zan -
mak için ya p�l d� �� n�,

ancak ka za na ma man�n da dünyan�n
sonu olmad���n� vurgulad�. Prof. Dr.
Biçer, bu dü �ün ce ya p� s� otur tul du -
�u za man �id det duy gu su nun ye ri ni
ya r�� ma ve ka zan ma duy gu su na b� -
ra ka ca �� n� da vur gu la d�.

Sporda
�iddetin önüne

geçmek için
küçük ya�ta

alınan e�itimin
önemi büyük.

SPORDA �iDDET
Kadıköy’de tartışıldı
SPORDA �iDDET
Kadıköy’de tartışıldı
SPORDA �iDDET
Kadıköy’de tartışıldı
SPORDA �iDDET
Kadıköy’de tartışıldı
SPORDA �iDDET
Kadıköy’de tartışıldı
SPORDA �iDDET
Kadıköy’de tartışıldı

KADIKÖY’ÜN voleybolda �stanbul
�ampiyonu olan ekibine sahip olan

�stanbul Sportif Geli�im Kulübü,
Kad�köy’de spor �enli�i gerçekle�tirdi.
1-2 Haziran tarihlerinde Caddebostan

Migros arkas�ndaki spor
alan�nda gerçekle�tirilen ve

Göztepe, D. Bahariye, Voleybol
Nostalji, ��itme Engelliler,

K�raça, Haydarpa�a, Marmara
Üniversitesi, Kad�köy GSK,
Pamukspor, Volley United,
Kocaeli, �stanbul VK, Pleon

Sportivo ile Göztepe Veteran kulüplerinin
yer ald��� 14 tak�m�n kat�larak destek
verdi�i Büyük Erkekler Yaz Voleybol
Turnuvas� dolay�s�yla Kad�köylüler

bir spor �enli�i ya�ad�.

BÖYLE OLUR
SPOR �ENLi�i

SON dönemde ad� s�k gündeme
gelen yogan�n festivali de

düzenlendi. Festival, 15-16 Haziran
tarihlerinde yogan�n önde gelen

isimlerinden Akif Manaf’�n
önderli�inde Bolu’da

gerçekle�tirlilecek. Festivale kat�l�m
için ba�vurular ba�lad�. Ba�vurular
yogafestivali@yogaacademy.com.tr

adresine ve 0212 265 23 54
numaral� telefona yap�labilir.
Paramahamsa Akif Manaf,

kurucusu oldu�u Yoga
Academy’nin her ay organize etti�i

do�ada yoga çal��malar�nda,
kat�l�mc�lara Orijinal Yoga Sistemi

ö�retiliyor. Büyük �ehirlerden

uzakla�arak, do�a içinde yap�lan
yoga çal��malar�yla ki�ide özgüven,

yarat�c�l�k, kararl�l�k, beklentisiz
sevgi ve ho�görü geli�tirildi�i

belirtilirken, Güne� ve Ay enerjisi ile
ba�lant�, meditasyon, zay�flamak
için yoga ve anatomi dersleri ile

birlikte toplam 11 çal��man�n
sunuldu�u bu festival sayesinde

huzur, mutluluk ve co�ku
edinilebilece�i, kat�l�mc�lar�n

tepeden t�rna�a yenilenecekleri
ifade edildi. Festivalre dört farkl�
çakra düzeyinde dört farkl� pratik
çal��ma yap�laca�� ve interaktif

geli�en teorik derste tüm sorulara
yan�t bulunaca�� vurguland�.

Yoga festivali düzenlenecek

Amerikan
Üniversiteleri
MERVE’NiN
PEŞiNDE

E�itim hizmetinin yanı sıra
sosyal sorumluluk projeleriyle

de dikkat çeken Irmak Okulları;
sanat ve sportif alanlarda da
ba�arılı ö�renciler yeti�tiriyor.

Özel Irmak Lisesi 11. sınıf
ö�rencisi Merve Tanyel de bu

ö�rencilerden biri. Merve
Tanyel, altı ya�ında ba�ladı�ı

voleybola gönül vermi�, son altı
senedir oynadı�ı

Fenerbahçe’de sayısız
ba�arılara imza atmı�, voleybol
camiasının yakından tanıdı�ı ve
takip etti�i, yetene�i ülke dı�ına

çıkmı� bir sporcu. Merve
bugüne kadar yurt dı�ından

gelen teklifleri, lise ö�renimini
kendi ülkesinde tamamlamak
ve bu süreçte kendi ülkesinin

voleyboluna hizmet etmek
istedi�i için geri çevirdi. Oregon
Üniversitesi uzun zamandır tam

okul bursu teklifi ile Merve’yi
okul takımlarında görmek

istiyor. Bunun yanı sıra Merve,

USD (University of San Diego),
USC (University of Southern

California), Stanford University,
SDSU (San Diego State

University), USF (University of
San Francisco), Oregon State

University, University of
Arizona, Harvard University,

Florida State University,
University of Florida, University

of Pittsburgh, Penn State
University, University of

Southern Illinois gibi dünyanın
önde gelen üniversitelerinden

de teklif almı� durumda. Merve
Tanyel ve ailesi, yaptıkları

ara�tırma sonrası, Amerikanın,
en iyi voleybol takımlarına

sahip olan bu üniversitelerden
USD (University of San Diego)

ve Stanford University
yetkililerine olumlu cevap verdi.

Merve, Amerikan Bayan
University Voleybol ligi olan
NCAA oyuncular listesine de

kayıt edildi.
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Fe ner bah çe sa hi li ne vu ran yo sun lar te -
miz len me yin ce or ta ya ç� kan ko ku semt
sa kin le ri ni ca n�n dan bez dir di. Geç ti -

�i miz gün ler de ya �a nan yo �un lo dos rüz -
gâ r� ne de niy le Fe ner bah çe sa hi li ne vu ran
yo sun lar, Kad�köy Belediyesi ile �stanbul
Büyük�ehir Belediyesi aras�nda kri ze
ne den ol du. Yosunlar� temizlemek için
sahile giden Kad�köy Belediyesi
Temizlik ekiplerine Büyük�ehir
Belediyesi ekipleri engel oldu. 

Geç ti �i miz gün ler de ya �a nan �id -
det li lo dos Fe ner bah çe sa hi lin de, es -
ki Fe ner bah çe Pla j� ola rak bi li nen
yer de yo sun la r�n bi rik me si ne ne -
den ol du. Bü yük �e hir Be le di ye -
si’nin yet ki ala n�n da ol du �u ifa de
edi len böl ge de bir kaç gün bo -
yun ca sa hil den te miz len me yen
yo sun lar Fe ner bah çe sem ti nin
özel lik le sa hil �e ri din de yo -
�un bir ko ku ya ve si nek len -
me ye yol açt�. Ya �a nan kir li -
lik ve be ra be rin de ki ke sif
ko ku, ba� ta Fe ner bah çe
sem ti sa kin le ri ol mak üze -
re böl ge de ki es na f� da ra -
hat s�z et ti. Bu nun üze ri ne
böl ge sa kin le ri Ka d� köy Be le di ye -

si’ni ara ya rak yar d�m is te di. 
Ka d� köy Be le di ye si te miz lik ekip le ri

böl ge ye gi de rek te miz lik ça l�� -
ma la r� na ba� la d�. �d -

di aya gö re
b i r
s ü  r e

son ra
B ü  -

yük �e -
hir Be -

le di ye si
te miz lik

eki bi de
gel di ve

yo sun lar la
kap la nan sa -

hil böl ge si ni
t e  m i z  l e  m e

y e t  k i  s i  n i n
ken d i  le  r in  de

ol du �u nu, ekip -
man la r� n�n da bu

i�e uy gun ol du -
�u nu be lir te rek

ça l�� ma ya ba� la d�.
Ka d� köy Be le di ye si

te miz lik eki bi de
böl ge den ay r�l d�.

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

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

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

� 7 - 13 HAZ�RAN 2013
Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi

Kad�köy Hayvan Dostlar� Platformu
Tel.: 0216 - 415 67 61

Fenerbahçe Plajı’nda
YOSUN KRiZi

Fenerbahçe Plajı’nda
YOSUN KRiZi

Fenerbahçe Plajı’nda
YOSUN KRiZi

Fenerbahçe Plajı’nda
YOSUN KRiZi

Fenerbahçe Plajı’nda
YOSUN KRiZi

Fenerbahçe Plajı’nda
YOSUN KRiZi

Atık malzemelerden ağaç tasarımı

DO�U� Üniversitesi Sanat ve
Tasar�m Fakültesi ve Kad�köy

Belediyesi i�birli�i ile “dünya çevre
günü” etkinlikleri kapsam�nda lise

ö�rencileri aras�nda düzenlenen at�k
malzemelerden a�aç tasar�m�
yar��mas� sonuçland�. Sanat�

desteklemek, gelece�in sanatç�lar�n�

sanata odaklamak ve
sanat yolunu

seçmelerini sa�lamak
amac�yla gerçekle�tirilen
yar��mas�nda kat�l�mc�

ö�rencilerin eserleri, jüri
üyeleri  taraf�ndan

be�eniyle izlendi. Ka��t

bardak, dü�me, ka��t, kuma�,
karton, pet �i�esi gibi her türlü at�k

malzemeyi bir sanatç� ruhu ile
tasarlayan ö�rencilerin yap�tlar�, her
biri ele�tirel dü�ünceye sahip, binbir
emekle haz�rlanm�� tasar�mlar olarak

dikkat çekiyor. Jüri üyeleri Prof.
Nazan Erkmen, Prof. Üzlifat

Özgümü�, Prof, Ay�e Özel, Yrd.
Doç. Sad�k Alt�nok ve Yrd. Doç

Irmak Akçado�an; içerik,
tasar�m,estetik ve sanat anlay���

aç�s�ndan ço�u  profesyonel
bir yakla��ma

sahip olan
eserleri

de�erlendirirken
zorland�lar. Bu

nedenle de
birincilik, ikincilik

ve üçüncülük
ödülleri d���nda

di�er tüm
kat�l�mc�lara (26

okuldan 35
ö�renciye)

mansiyon verdiler. 
� Birincilik

Ödülü: Avc�lar
Ticaret Meslek
Lisesi - Bü�ra

Gönülta�, Nilüfer  Hac�, Bü�ra
Dökmeta�, Melike Akbaba

� �kincilik Ödülü: Habire Yah�i
Anadolu Lisesi - Melek Yüsra Güler
� Üçüncülük Ödülü: Akasya Koleji

(Burcu Kurtulan, Ece Su Tüfekçi.
Sena Nurcin, Gonca Gül Dal, Burcu

Obut, Bü�ra F�rat.
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