
18. yüzy�la
kadar

Kad�köy’ün mesire
yeri olan Yo�urtçu

Park�, art�k
do�rudan

demokrasinin
hakim oldu�u,
Gezi ruhunu
ya�atanlar�n

bulu�ma noktas�!
Her ak�am

Yo�urtçu’da ve
Kad�köy’ün di�er parklar�nda toplanan

Kad�köylüler hem haklar�na hem
parklar�na sahip ç�k�yorlar!

Yo�urtçu’dan birinin de dedi�i gibi
parklar insanlarla özgürle�iyor...

Asl� AYHAN

� Yaz�s� 8’de

Korkmayın, oksijen
insan yemez!

�nal AYDINO�LU

� Yaz�s� 10’da
KÖTÜLÜK

Murat KATO�LU

� Yaz�s� 6’da

1980, 1991,
2002, 2013

�� Haberi 8. Sayfada

� 28 HAZ�RAN - 4 TEMMUZ 2013 � Y›l: 14 � Say›: 694 � 20 Kr.

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 542 50 00
/ 1288 

�� Haberi 10. Sayfada

KADIKÖY Belediyesi, masa
i�gallerini takip etmek ve gece

belli bir saatten sonra ses yüksekli�ini
ölçmek için Çar��’ya kamera

ve mikrofon yerle�tirdi. Amaç özel
ya�ama müdahale de�il yaya alanlar�n�

i�gallerden kurtarmak ve yüksek
ses �ikayetlerinin tespitini an�nda

yapmak... Belediye, kamera
kay�tlar�n�n hiçbir kurumla

payla��lmayaca��n� da vurguluyor.
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 L
E KADIKÖY’Ü

rengârenk bir
festival alanına

dönü�türen Kadıköy
Tarihi Çar�ı

Festivali, 28-29-30
Haziran’da üçüncü
kez gerçekle�iyor.

� 3. Sayfada

KADIKÖY Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi bu yıl da
çalı�malarını düzenlenen gösteriyle tamamladı. Her yıl

oldu�u gibi bu yıl da
Haziran ayının ilk

haftasında ö�renciler,
ö�retmenler ve velilerin
katılımıyla unutulmaz bir
gösteri sunuldu. � 11’de

KADIKÖY Belediyesi’nin
her yıl geleneksel olarak

düzenledi�i Çocuk Tiyatro
Festivali, 24 Haziran’da

ba�ladı. Bu yıl 12.si
düzenlenecek olan festival
5 Temmuz’a kadar devam

edecek. � 2-9’da

ÇOCUK VE SANATMiniklerin tiyatro keyfi başladı Şimdi Kadıköy’de hayatın kendisi festival!

�� Haberi 2. Sayfalarda

�� Haberi 6. Sayfada

Kadıköy Belediyesi’nin salonlardan sokaklara ta�an sanat etkinli�i Doya Doya Sanat, mavi
noktalarda insanların sanatla bulu�masını sa�lıyor. 

Gözetleme değil
SES ÖLÇÜMÜ

YAPILIYOR

Sivas katliamının
20. yılında

Kadıköy’de bulu�an
onbinler, Gezi

direni�inin ruhuyla
hükümete seslendi:
“Bu daha ba�langıç,
mücadeleye devam.”

Sivas’ın ışığı 20. yılında
KADIKÖY’DE YANDI

Sivas’ın ışığı 20. yılında
KADIKÖY’DE YANDI
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Sivas’ın ışığı 20. yılında
KADIKÖY’DE YANDI

Sivas’ın ışığı 20. yılında
KADIKÖY’DE YANDI

Sivas’ın ışığı 20. yılında
KADIKÖY’DE YANDI

Kadıköy DiRENiYOR!Kadıköy DiRENiYOR!Kadıköy DiRENiYOR!Kadıköy DiRENiYOR!Kadıköy DiRENiYOR!Kadıköy DiRENiYOR!

Kadıköylü sanat noktalarında
BULUŞUYOR
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● Semra ÇELEB�

Ü
ze rin den tam 20 y�l geç ti ama an� s� hâ lâ
çok ta ze… 2 Tem muz 1993 gü nü Pir
Sul tan Ab dal Der nek le ri ta ra f�n dan Si -

vas’ta dü zen le nen �en lik le re ka t� lan 33 ay d�n,
ya zar, sa nat ç� ve Ale vi genç ler, kal d�k la r� Ma -
d� mak Ote li’nde ya k� la rak kat le dil di ler. Bu
kat li am da 2 otel ça l� �a n�y la ote li ate �e ve ren -
ler den 2 ki �i de can ver di. Üze rin den 20 y�l
geç me si ne ra� men 8 fi ra ri sa n� �� ve za man
a�� m� na u� ra yan da va s�y la bir “ada let siz lik”
öy kü sü nü yaz ma ya de -
vam edi yor Si vas… Bu
yüz den de y�l lar d�r hay -
k�r ma ya de vam edi yor
Ale vi ler ve de mok ra si
sa va� ç� la r�: “Si vas’�n
��� �� sön me ye cek.”

Bu ses Si vas kat li -
am� n�n 20. y�l dö nü mün -
de Ka d� köy’de ki bü yük
mi ting de yan k� lan d�. Pir
Sul tan Ab dal Der nek le -
ri’nin ça� r� s�y la 23 Ha -
zi ran Pa zar gü nü
Ka d� köy’de bi ra ra ya ge -
len on bin ler ce in san 2
Tem muz Si vas kat li -
am�n da ya �a m� n� yi ti -
ren le ri an d�. Mi tin ge,
Tak sim di re ni �i dam ga -
s� n� vur du, kit le s�k s�k “Bu da ha ba� lan g�ç
mü ca de le ye de vam”, “Her yer Tak sim her yer
di re ni�”, “Hü kü met is ti fa” slo gan la r� n� at t�.
Mi ting ala n� na “Unut ma d�k, unut ma ya ca ��z”,
“Ma d� mak Ote li’nin mü ze ol ma s� için 2 Tem-
 muz’da Si vas’ta y�z” ya z� l� dö viz ler as�l d�.

Ale vi ler ve dost la r�, sen di ka, par ti ve kit le
ör güt le ri Hay dar pa �a ve Sö �üt lü çe� me ol mak
üze re iki gü zer gâh tan ala na gir di.

CHP Mil let ve kil le ri �l han Ci ha ner ve Ka -
dir Gök men Ö�üt, BDP �s tan bul Mil let ve ki li
Se ba hat Tun cel, ÖDP E� Ba� ka n� Al per Ta�,
Hal kev le ri Ge nel Ba� ka n� Oya Er soy, ESP
Ge nel Ba� ka n� Fi gen Yük sek da�’�n da için de

ol du �u çok sa y� da ku rum tem sil ci si de alan da
ye ri ni al d�. “Zo run lu din der si kal d� r�l s�n”,
“�nan ca say g�, dü �ün ce ye öz gür lük” ya z� l�
pan kart lar aç�l d�. Alan da ay r� ca Türk bay ra ��
ve Mus ta fa Ke mal Ata türk pos ter le ri ta ��n d�.

Alan dan Hü kü me te ve Ba� ba kan Er do -
�an’a çok yo �un tep ki yük sel di. Hü kü me tin,
3. köp rü ye Ya vuz Sul tan Se lim is mi ni ver me
pla n� na s�k s�k slo gan lar la tep ki gös te ril di.

Kür sü prog ra m� say g� du ru �uy la ba� la d�.
Si vas Kat li am�’nda ya �a m� n� yi ti ren le rin isim-
 le ri okun du, kit le hep bir a��z dan “Bu ra da”

yan� t� n� ver di, “Si vas �e hit le ri ölüm süz dür”,
“Si vas’�n ��� �� sön me ye cek”, “Gün ge le cek
dev ran dö ne cek ka til ler hal ka he sap ve re cek”
slo gan la r� n� at t�.

� DU RAN �N SAN
EY LE M� YA PIL DI

Bin ler ce in san yü zü nü Ga la ta,
Hay dar pa �a ile Tak sim ve Ga zi ma-
 hal le si ne dö ne rek, du ran in san ey le -
mi ger çek le� tir di. Ey lem s� ra s�n da
“Her yer Tak sim her yer di re ni�”, “Bu
da ha ba� lan g�ç mü ca de le ye de vam”
slo ga n� at�l d�.

Mi ting de ilk ola rak PSAKD Ba� -

ka n� Ke mal Bül bül söz al d�. Bül bül, hü kü me -
tin “tek lik” po li ti ka s� n� ele� tir di, “Bu tek le rin
hiç bi ri ni ka bul et me dik, et me ye ce �iz” de di.
Hü kü me tin “Mil li Bir lik” mi ting le ri ne dik kat
çe ken Bül bül, “Bu mi ting ler Er do �an’�n bit ti -
�i nin gös ter ge si dir” di ye ko nu� tu.

Köp rü ye Ya vuz Sul tan Se lim is mi nin ve-
ril me si ne tep ki gös te ren Bül bül, “Bu is mi ka -
bul et mi yo ruz. Köp rü nün mey da na ge tir di �i
do �a kat li am� unu tul du” di ye ko nu� tu. Cum -
hur ba� ka n�’n�n “�ki dev let pro je si nin bi ri ne Pir
Sul tan, di �e ri ne Ha c� Bek ta� ad� n� ve ri riz”
aç�k la ma s� n� ha t�r la tan Bül bül, “Bu nu ka bul
et mi yo ruz” di ye rek ta lep le ri ni s� ra la d�:
“Sivas’ta ki üni ver si te nin ad� n� Pir Sul tan Ab -
dal Kül tür Üni ver si te si yap. Ha c� Bek ta�’a Ha -
c� Bek ta� Do �a Üni ver si te si kur.
Tun ce li’nin ad� n� Der sim
yap, üni ver si te nin ad� n�
Se yit R� za Üni ver si te si
yap. Ha ki kat le ri Ara� t�r -
ma Ko mis yo nu kur, halk-
 lar dan mad di ve ma ne vi
özür di le.” Bül bül, se çim
sü re ci ne de dik kat çe ke rek,
emek çi sol ha re ket ile Kürt -
le re ve tüm sol cu la ra bir ara -
ya gel me ça� r� s� yap t�.
Bül bül, bir haf ta son ra Ma d� -
mak Ote li’nin önün de ola cak -
la r� n� du yur du, “Kat le di len
tüm can la r� m�z için Ma d� -
mak’�n önü ne ge lin” di ye ko -
nu� tu. Bül bül’ün ar d�n dan

grev de ki Ha va-�� üye si i� -
çi ler sah ne ye ç�k t�. Kit le,
grev de ki i� çi le ri, “Di re ne di re ne ka za na -
ca ��z” slo ga n�y la kar �� la d�. KESK’li tu-
 tuk lu la r�n ai le le ri, gön der dik le ri me saj la
Ale vi le rin mü ca de le si ne des tek ver di,
kür sü den tu tuk lu KESK’li le re se lam
gön de ril di. Kür sü den ya p� lan ko nu� ma -
lar da Tak sim di re ni� çi le ri ne yö ne lik po -
lis mü da ha le si s�k s�k pro tes to edil di,
kit le slo gan lar la kar �� l�k ver di.
� ÇA PUL CU LAR DAN SE LAM

Tak sim Da ya n�� ma s� ad� na TTB
Mer kez Kon se yi üye si Dok tor Os man
Öz türk söz al d�, “Siz le ri di re nen mil -
yon lar ca ça pul cu nun ira de si ad� na se-
 lam l� yo rum” de di. Hü kü me te ilet tik le ri
ta lep le re hâ lâ bir ya n�t ala ma d�k la r� n� be-
 lir ten Öz türk, “Ta lep le ri mi ze ya n�t ala-
 ma d� �� m�z gi bi, bas k� ve tu tuk la ma lar la
sus tu rul ma ya ça l� �� l� yo ruz” di ye ko nu� -

tu. Öz türk, Tak sim Da ya n�� ma s�’n�n ta lep le ri -
ni ha t�r lat t�.

Ale vi Bek ta �i Fe de ras yo nu ad� na avu kat
Muh te rem Ak ta� da söz al d�. Ba� ba kan’a

ses le -
nen Ak ta�, “Ya vuz

Sul tan Se lim is mi ni ver di �i niz 3. Bo -
�az köp rü sü ne her �ey den ön ce do �a kat li am� -

na yol aç t� �� için bü tü nüy le kar �� ç� k� yo ruz.
Bu köp rü ye ve ri le cek is min de bir le� ti ri ci,
kay na� t� r� c� ol ma s� ge re kir. K� r�m lar la
an� lan bir is min bu köp rü ye ve ril me si,
köp rü den her geç ti �i miz de ya ra m� z� ka -
na ta cak t�r. Yol ya k�n ken bu isim den
vaz ge çin. Ül ke mi zin Ya vuz Se lim’e de -
�il ak l� se li me ih ti ya c� var” de di. Ak ta�,
Tak sim di re ni� çi le ri ni se lam la ya rak
ko nu� ma s� n� so na er dir di.

Mi ting de ko nu� ma la r�n ar d�n dan
sa nat ç� lar Arif Sa�, Se ba hat Ak ki raz
ve Mus ta fa Özars lan tür kü ler söy le -
di. 

Mi ting, Ter tip Ko mi te si’nin kit-
 le yi se lam la ma s�y la so na er di. Kit -

le, “Bu da ha ba� lan g�ç mü ca de le ye de vam”
slo ga n� hay k�r d�. Kit le nin alan dan ay r�l ma dan
ön ce mi ting ala n�n da bu lu nan çöp le ri top la -
ma s� dik kat çek ti.
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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
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Sivas katliamının 20. yılında Kadıköy’de bulu�an onbinler, Gezi direni�inin
ruhuyla hükümete seslendi: “Bu daha ba�langıç, mücadeleye devam.”

AHSEN 
BÖREK & EV ÜRÜNLERİ

Börek, Po�aça, Kurabiye, Ya� Pasta
Çe�itleri, Kekler, So�uk ve �erbetli Tatl�lar,
Salatalar, Zeytinya�l�lar, Mercimek Köfte,

�çli Köfte, Çi� Köfte ve Ev Mant�s�

Not: Özel günleriniz ve toplantılarınız için
sipari� alınır. Do�um günleriniz için özel ya�

pasta yapılır. 

Adres: Ali Nihat Tarlan Cad. Pembe Kö�k
Apt.No:48 Bostanc�/�stanbul

Tel: (0216) 380 49 50

Ev ve �� Yerlerine ücretsiz servis yapılır.

Fo to� raf lar:
Sem ra ÇE LE B�
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Geç mi� ten gü nü mü ze �s tan -
bul’un en önem li böl ge le rin -
den bi ri olan Ka d� köy Ta ri hi

Çar �� s�, 28-29-30 Ha zi ran ta rih le rin -
de “Ka d� köy Ta ri hi Çar �� Fes ti va -
li”ne ev sa hip li �i ya p� yor. 

Ka d� köy Be le di ye si ile Ka d� köy
Ta ri hi Çar �� s� Kül tür ve Da ya n�� ma
Der ne �i ta ra f�n dan bu se ne 3.sü ger -
çek le� ti ri le cek olan fes ti val, 3 gün bo -

yun ca so kak et kin lik le ri ve aç�k ha va
kon ser le riy le tüm Ka d� köy lü le ri ve
�s tan bul lu la r� üc ret siz ve ni te lik li bir
halk fes ti va lin de a��r la ma ya ha z�r la -
n� yor.

KA DI KÖY LÜ MÜ Z�K VE
E� LEN CE YE DO YA CAK!
Do lu do lu içe ri �i ile 7’den 70’e

her ke si e� len ce ve kül tür - sa nat ak ti -
vi te le ri ile bulu� tur ma y� he def le yen
fes ti val, Ta ri hi Çar �� ’n�n gün lük ya -
�a m� na renk ve ener ji ka ta cak bir pro-
gra ma sa hip. Gün düz ger çek le �e cek
dans, ti yat ro gös te ri le ri, so kak e� len -
ce le ri ve he di ye li ya r�� ma la r�n ya n�
s� ra al ter na tif mü zik grup la r� na yer
ve ren fes ti val, ana sah ne sin de ise Lu -

xus, Se ker se Teh li ke, Es ki Ban do,
Gök se nin ve Pin ha ni ’yi a��r la ya -
cak.
TA R� H� �S TAN BUL KA DAR...

Ka d� köy'ün Ta ri hi Çar �� s�, 18.
yüz y�l dan iti ba ren Türk ve Rum halk-
 la r� n�n or tak ya �am la r�y la �e kil le nen
ve ha re ket li tem po su nu hiç kay bet -
me yen önem li nok ta lar dan bi ri ola rak
ta n� n� yor. 19. yüz y�l da Er me ni le rin
de ka t� l� m� ile ko nut ve ti ca ret mer ke -
zi ha li ne dö nü� tü rül mü�, Os man l�

�m pa ra tor lu �u'nun da öz gün mi ma ri
eser le riy le süs len mi� olan bu gü zi de
�s tan bul sem ti; ma nav la r�, ba l�k ç� la r�,
es ki ki tap ç� la r�, lo kan ta la r�, pas ta ha -
ne le ri ve kü çük nos tal jik dük kân la r� -
n�n ya n�n da, ca mi ler, ki li se ler gi bi
ta ri hi eser le ri ile de tüm Ka d� köy lü -
le rin vaz ge çil mez bu lu� ma nok ta s�
ol ma ya de vam edi yor.

Ay r�n t� l� bil gi ve ile ti �im:
www.ka di koy ta ri hi car si fes ti va -
li.com

328 HAZ�RAN - 4 TEMMUZ 2013HABER

Şimdi Kadıköy’de hayatın kendisi festival!
Kadıköy’ü rengârenk bir

festival alanına dönü�türen
Kadıköy Tarihi Çar�ı Festivali,
28-29-30 Haziran’da üçüncü

kez gerçekle�iyor.

FES T� VA L�N ET K�N L�K PROG RA MI
28 HA Z� RAN 2013 CU MA
• Kü çük Sah ne (Mu vak kit ha ne Cad. Ka d� köy Surp Ta ka vor Ki li se si Önü)
11:00 – 12:00 Aç� l�� Tö re ni
12:30 – 13:00 Aç� l�� Kor te ji (Ban do ve Tah ta ba cak lar e� li �in de yü rü yü�)
13:00 – 17:15 MC Ak ti vi te le ri ve Ya r�� ma lar
18:00 – 18:40 �l lüz yo nist Per for mans
20:15 – 20:45 DJ Per for mans
• Bü yük Sah ne (Ca fera�a Ma hal le si Mü hür dar Cad de si - Ak mar Pa sa j� Önü)
21:00 – 22:00 LU XUS
29 HA Z� RAN 2013 CU MAR TE S�
• Kü çük Sah ne (Mu vak kit ha ne Cad. -  Surp Ta ka vor Ki li se si Önü)
14:00 – 16:30 MC Ak ti vi te le ri ve Ya r�� ma lar 
14:30 – 15:00 Dans Gös te ri le ri
15:30 – 16:00 Ti yat ro Gös te ri si
17:15 – 17:45 DJ Per for mans
18:00 – 18:30 “Ku tu Ku tu” Ya r�� ma s�
18:30 – 19:30 Litt le Band
• Bü yük Sah ne (Ca fer A�a Ma hal le si Mü hür dar Cad de si Ak mar Pa sa j� Önü)
19:45 – 20:45 SE KER SE TEH L� KE
21:00 – 22:30 P�N HA N�
30 HA Z� RAN 2013 PA ZAR
• Kü çük Sah ne (Mu vak kit ha ne Cad. Ka d� köy - Surp Ta ka vor Ki li se si Önü)
14:00 – 17:00 MC Ak ti vi te le ri ve Ya r�� ma lar 
14:30 – 15:00 Dans Gös te ri le ri
15:30 – 16:15 Yüz Bo ya ma Ak ti vi te si
17:00 – 17:30 DJ Per for mans
17:45 – 18:30 MEN TAL
18:30 – 19:30 OZAN KA MAN VE GRU BU
• Bü yük Sah ne (Ca fer A�a Ma hal le si Mü hür dar Cad de si Ak mar Pa sa j� Önü)
19:45 – 20:45 ES K� BAN DO
21:00 – 22:00 GÖK SE N�N

GÜNÜB�RL�K TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR

� 29-30 HAZ�RAN CMT-PAZAR  BOZCAADA(YÜZME  TURU)
� 06-07 TEMMUZ  CMT-PAZAR ESK��EH�R-ODUNPAZARI
� 13-14 TEMMUZ CMT-PAZAR SAFRANBOLU-AMASRA TURU

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

Tursab A 5096  www.tatilkeyfiburada.com
Ba�dat Cad No: 517 - Bostancı 

SEZON TURLARIMIZA  KAYIT �Ç�N ACELE ED�N�Z !!!
� Gruplara özel geziler düzenlenir.

YAZ’A 
MERHABA
TURLARIMIZ …

� 04 TEMMUZ PER�EMBE ÇATALCA-�NCE��Z-EKOLOJ�K PAZAR
� 06 TEMMUZ CUMARTES� KUMYAKA-TR�LYE-MUDANYA
� 14  TEMMUZ PAZAR TAR�H� �ZN�K GÖLÜ TURU
� 21 TEMMUZ PAZAR ED�RNE CAM�LER TURU
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4 28 HAZ�RAN - 4 TEMMUZ 2013

BU SAYFA KADIKÖY BELEDiYESi GÖNÜLLÜLERi TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

HABER

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

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN 
KURULMASINI �STEYEN

SUAD�YEL�LER�
ARAMIZA  KATILMAYA

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

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

DAVET EDiYORUZ

KADIKÖY Belediyesi Erenköy
Gönüllüleri, Türkiye’de ilk ve tek

�stanbul Oyuncak Müzesi’nin
kurucusu, �air yazar ara�tırmacı
Sunay Akın’ın Kozyata�ı Kültür
Merkezi Konferans salonundaki

söyle�i ve imza gününe ev sahipli�i
yaptı. Birikimi, co�kusu, enerjisiyle

tanınan ve sevilen Sunay Akın,
söyle�isi boyunca izleyicilerin tüm

dikkat ve ilgisini ayakta tuttu. Hayata,
gündelik ya�amdaki zıtlık ve

tesadüflere ironik diliyle de�inen
meddah Sunay Akın, güne�li bir pazar

gününü dı�arıda gezmek yerine
kendisini izlemeyi tercih eden

izleyicilere te�ekkür etti ve kitaplarını
imzaladı. �zleyiciler arasında Kadıköy
Belediyesi Gönüllü Merkezi yönetim
kurulu üyelerinden Ay�en Gürer ile

Nurhan Kutman ve Oyuncak Müzesi
Gönüllüsü Gürol Kutlu da vardı.
Erenköy Gönüllü Ba�kanı Nesrin

Kaynak yaptı�ı kapanı� konu�masının
ardından bu tadına doyulmaz sohbetin

en kısa zamanda tekrarı için Sunay
Akın’dan söz aldı.

SUNAY AKIN,
ERENKÖY

GÖNÜLLÜLERi’NiN
KONUĞU OLDU

Züh tü pa �a Gö nül lü le ri, Zi ra at Yük sek
Mü hen di si �h san De mir’in ver di �i “Or -
ga nik Ta r�m ve Bes len me” ko nu lu se mi -

ner de bi ra ra ya gel di ler. 
Eko lo jik den ge yi boz ma dan ya p� lan ta r� -

m�n or ga nik ta r�m ol du �u nu söy le yen De mir,
or ga nik ta r�m ya p� la bil me si için böl ge nin as -
falt tan en az 3 ki lo met re uzak ta ol ma s� ve or ga -
nik üre ti ci bel ge si al�n ma s� ge rek ti �i ni vur gu la -
d�. �s tan bul’un 5 böl ge sin de or ga nik pa zar la r�n
ol du �u nu, bu pa zar lar dan ürün al�r ken seb ze -
ler de çe kir dek le rin çok ol ma s� na, boy la r� n�n
ufak ol ma s� na, do ma tes le rin çe kir dek le ri nin ol -
gun la� m�� ol ma s� na dik kat edil me si ge rek ti �i ni
be lir ten �h san De mir, seb ze-mey ve ör nek le ri ni
gö nül lü le re gös te re rek an lat t� ve mev sim siz
seb ze-mey ve al�n ma ma s� n� öner di. Seb ze le ri
müm kün ol du �un ca so ya rak ye me uya r� s�n da
bu lu nan De mir, faz la mik tar da ilaç kul la n�l ma -
s� ne de niy le so yul ma yan seb ze ve mey ve le rin
su da bek le ti lip an az üç de fa y� kan ma s� ge rek -
ti �i ni an lat t�. Kar pu zun, por ta ka l�n ta ze li �i ni
an la mak için sap la r� n�n üze rin de ol ma s� na ve
sap la r� n�n ye �il renk te ku ru ma m�� ol ma s� na
dik kat edil me si ni söy le yen De mir, s� v� ya� da
te ne ke ku tu kul la n�l ma s� n� is te di. En sa� l�k l�
ola n�n ku zu eti ol du �u nu söz le ri ne ek le yen �h -
san De mir’e ver di �i bil gi ler için te �ek kür eden
Gö nül lü ler De mir’e çi çek ver di ler.

� ÇO CUK LA RI KAN D�L L�
RA SAT HA NE S�’NE GÖ TÜR DÜ LER
Züh tü pa �a E�i tim Ko mi te si Ba� ka n� Nes -

rin Öz türk ile Genç lik Ko mi te si Ba� ka n� Ca ner
Ay dos, Kap tan Ha san pa �a �l ko ku lu’ndan bir
grup ö� ren ci için Kan dil li Ra sat ha ne si’ne ge zi
dü zen le di ler. Okul Mü dü rü Ömer Akar su’nun
da ka t�l d� �� ge zi de ö� ren ci ler Ra sat ha ne yet ki -
li le ri ta ra f�n dan bil gi len di ril di ler. Gü nün so -
nun da okul la r� na mut lu ola rak dö nen ö� ren ci -
ler, gö nül lü le re te �ek kür et ti ler.

� NE ZA HAT GÖK Y� ��T PAR KI GE Z� S�
Züh tü pa �a Gö nül lü le ri Ne za hat Gök yi �it

Par k� bo ta nik bah çe si ne yap t�k la r� ge zi de pik -
nik yap t� lar. 

Gönüllüler, çe �it li çi çek le ri ve a�aç la r� in -
ce le di ler, her or tam da ye ti �en çi çek le ri gör dü -
ler, ör dek le ri bes le di ler, gö nül le rin ce bir gün
ge çir di ler. 

� ‘E�� T�M ÜS TÜ NE SÖY LE ��’
Ya zar Ay d�n Arif, “e�i tim” ko nu lu söy le �i -

siy le Züh tü pa �a Gö nül lü Evi’ne ko nuk ol du.
E�i ti min da yat ma ol ma d� �� n�, ço cuk la r�n

bir tar z� n�n ol du �u nu be lir ten Arif, “Ku ral lar
ko nul du �u za man ço cuk kar �� ge le cek tir, er -
gen lik ça ��n da ‘ben va r�m’ tep ki si ve re cek tir,
ku ral la r� ir de le ye cek tir” de di. E�i tim sis te mi nin
fark l� la r� an la ya bi le cek bir dü zey de ol ma s� ge -
rek ti �i ni söy le yen Ay d�n, “Mev cut e�i tim sis -
te miy le sü rü in sa n� ye ti� ti ri li yor” di ye ko nu� tu.
�n sa n�n ini� li ç� k�� l� bir ya p� ya sa hip ol du �u nu,
ta sav vu fun in sa n� bil ge li �e do� ru gö tür dü �ü nü
söz le ri ne ek le yen Ay d�n Arif, gö nül lü le re kar -
�� l�k s�z hiz met ver dik le ri için te �ek kür et ti ve
Yu nus Em re’nin “Gel gi de lim dos ta gö nül”’di -
ze le riy le se mi ne ri ni bi tir di.

� DÖRT AYAK LI DOST LA RI MIZ
Züh tü pa �a Gö nül lü le ri, Uz.Ve te ri ner Duy -

gu Hü �an ile Uz. Ve te ri ner Adil �nan’� a��r la d� -
lar. Ve te ri ner Hü �an ba k� ma muh taç so kak
hay van la r�y la il gi len dik le ri ni, sa� l�k la r� na ka -
vu� tur duk tan son ra tek rar do �a ya b� rak t�k la r� n�
söy le di. Ka d� köy’de pet shoplarda ke di-kö pek
sa t� ��  yap�lmad���n�, is te yen le rin hayvan
bar�na��ndan hayvan sahiplenebilece�ini be lir -
ten Hü �an, ço cuk la r�n a�� l� ve ba k�m l� hay van -
lar la bü yü me si nin sa k�n ca s� bulunma d� �� n�, ev -
cil hay van lar la bü yü yen ço cuk la r�n da ha mut lu
ve sa� l�k l� ol du �u nu kay det ti. Se mi ner, çe �it li
ik ram lar ve Çev re Ko mi te si Ba� ka n� Bü lent
Sar gut’un çi çek ver me siy le son bul du.

Zühtüpaşa’da ‘organik tarım’ semineri

Ka d� köy Be le di ye si Su -
adi ye Gö nül lü le ri,
geç ti �i miz Pa zar ak �a -

m� kla sik ke men çe sa nat ç� s�
�ef Ser dar Te ze ren yö ne ti min -
de ki çe �it li ya� ve mes lek gru -
bu na men sup ki �i le rin olu� -
tur du �u ko ro su ile Türk Sa nat
Mü zi �i'nin unu tul maz eser le -
ri nin ses len di ril di �i ba �a r� l� ve
co� ku lu bir kon ser ver di. 

De �er li saz üs tad la r� n�n
yer al d� �� zen gin saz gru buy -
la, ke yif li bir ge ce su nan gö -

nül lü ko rist ve so lis tin ya -
n� s� ra mi sa fir sa nat ç� Mel -
da Ku yu cu bil lur se si ile
din le yen le ri et ki le di. Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nin bü yük sa lo nu nu
dol du ran sa nat se ver ler, kon se ri
zevk le iz le dik le ri ni be lir te rek, tek ra -
r� n�n ya p�l ma s� n� is te di ler. Su adi ye
Gö nül lü Ba� ka n� Gül se vim Ba� -
tu�'un Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Se la mi Öz türk’e, tüm il gi li le re, mi -
sa fir le re ve eme �i ge çen le re te �ek -

kür ede rek, pla ket ver me siy le ge ce so na
er di. 

� YE T�� T�R ME YUR DU’NU
Z� YA RET ET T� LER

Su adi ye Gö nül lü le ri, Yel de �ir me ni
Ata türk Ye ti� tir me Yur du’nu zi ya ret et -
ti ler. Gö nül lü Ba� ka n� Gül se vim Ba� -
tu�, ko mi te ba� kan la r� ve gö nül lü ler, zi -
ya ret s� ra s�n da yurt ta ka lan ya ban c� s� -

��n ma c� la ra ge tir dik le ri ço rap-
ça ma ��r gi bi e� ya la r�, yurt ida -
re ci le ri ne tes lim et ti ler. Yurt
hak k�n da bil gi alan gö nül lü ler,
da ha son ra Ata türk Yur du’nda
ka lan ya ban c� ko nuk lar la ta n�� -
t� lar, on lar da mem nu ni yet le ri -
ni be lir tip te �ek kür et ti ler.
Yurt tan hu zur lu ve mut lu ola -
rak ay r� lan gö nül lü ler, ge le cek
dö nem de de bu tür zi ya ret le re
de vam et me ye ka rar ver di ler. 

� FE NER BAH ÇE
PAR KI’NDA

BA HAR KER ME S�
Su adi ye Gö nül lü le ri, Mü -

nev ver �e fik Fer gan �l kö� re tim
Oku lu 100 ö� ren ci si için “Yaz Oku lu
E�i ti me Kat k� Ba har Ker me si” dü zen -
le di. Geç ti �i miz ay Fe ner bah çe Par k�
gi ri �in de aç�k ha va da bü yük bir ka t� l�m -
c� kit le si ve gö nül lü ler le ger çek le� ti ri len
ker mes, ve rim li ve ke yif li geç ti.  

Ker mes te zi ya ret çi le rin mü zik e� li -
�in de dans et me si renk li gö rün tü ler
olu� tur du. 

T.C.
KADIKÖY BELED�YE BA�KANLI�I
Yazı ��leri Müdürlü�ü Meclis Bürosu

�efli�i
Sayı: 27339511-301-03/1911452     24/06/2013

Konu: Meclis Gündemi
T.C.KADIKÖY �LÇES� BELED�YE

BA�KANLI�INDAN
Kad�köy Belediye Meclisinin 6. Seçim
Dönemi, 5.  Toplant� Y�l�nda yapaca��

Temmuz Ay� Toplant�lar� 01 Temmuz 2013
Pazartesi –  05 Temmuz 2013 Cuma tarihleri

aras�nda yap�lacakt�r.
Temmuz Ay� Toplant�lar�n�n ilk birle�imi 01

Temmuz 2013 Pazartesi günü, saat 16.30’da
Kad�köy Belediyesi Meclis Binas�, Meclis
Salonunda yap�laca��ndan Say�n Meclis

Üyelerinin toplant�ya te�riflerini rica ederim. 
Selami ÖZTÜRK
Belediye Ba�kanı

GÜNDEM:
• Kültür ve Sosyal ��ler Müdürlü�ünün,
Grundtving Çal��ma Gurubu Hibe Program�
ile ilgili teklifi. 
• Park ve Bahçeler Müdürlü�ünün, Gölpazar�
Belediye Ba�kanl���n�n Belediyemizden
talepleri ilgili teklifi. 
• Fen ��leri Müdürlü�ünün, Büyük�ehir
Belediye Meclis Karar� ile yap�lacak �artl� hibe
ile ilgili teklifi. 
• Tarife ve Ekonomi Komisyonunun, �mar ve
�ehircilik Müdürlü�ünün 2013 y�l� ücret
tarifelerine madde eklenmesi ile ilgili,
14.06.2013 gün ve 2013/8 say�l� raporu. 
• Çevre Komisyonunun, yang�n tehlikesine
u�ramas� olas� alanlar ile ilgili, 14.06.2013 gün
ve 2013/1 say�l� raporu. 
• Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2014 y�l�
Yat�r�m Program� ile ilgili, 14.06.2013 gün ve
2013/3 say�l� raporu. 

Suadiye Gönüllüleri’nin konseri vardı
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Ekonomi Bakanl��� �hracat Genel
Müdürlü�ünden al�nan 15.09.2011
tarihli 636 belge no’lu Vergi Resim

ve Harç �stisnas� Belgesini
kaybettim. Hükümsüzdür.

�NTEL YAPI TUR. ELEK. �N�.
SAN. VE T�C. LTD. �T� -

GÖKÇENAY �N�. T�C. VE SAN.
LTD. �T�. ORT. G�R.

KAYIP MAKBUZ

HER y�l ö�rencilerin ele�tirel ve
yarat�c� dü�ünme becerilerini

geli�tirmek ve onlar� gelece�in
liderleri olarak haz�rlamak amac�yla

Avustralya, Kanada, �ngiltere,
Japonya, Portekiz, Rusya,

Singapur ve Amerika Birle�ik
Devletleri gibi birçok ülkeden 250
bin civar�nda ö�rencinin kat�ld���
Uluslararas� Gelecek Problemleri

Çözme Program� (FPSPI)
kapsam�nda yap�lan yar��mada,

“Ad�güzel E�itim Kurumlar�”
bünyesinde yer alan Ad�güzel

�lkokulu’ndan Emre
Aslan ile Yaren
Çolak’�n temsil

etti�i Koru Tak�m�
dünya birincisi

oldu.
Yar��ma, çocuklarda

yarat�c�l�k ve toplumsal fark�ndal�k
yetilerini güçlendirmek için Dr. E.
Paul Torrence taraf�ndan 1974

y�l�nda kurulan Uluslararas� Gelecek
Problemleri Çözme Program�

(FPSPI) kapsam�nda 6-9 Haziran
tarihleri aras�nda  Amerika Birle�ik
Devletleri’nde düzenlendi. 72 farkl�
tak�m�n mücadele etti�i yar��mada,

Ad�güzel �lkokulu 4.s�n�f
ö�rencilerinden Emre Aslan ve

Yaren Çolak’�n temsil etti�i Koru
Tak�m�, “Toplumsal Hizmet ve

Sa�l�k Hizmeti “ kategorilerinde
14 tak�m� geride b�rakarak

birincili�i elde etti.

● Semra ÇELEB�

Ga ze te Ka d� köy ola rak
eli mi ze ula �an ki tap -
la r� siz le re ta n�t ma ya

de vam edi yo ruz. Da ha ön ce
�i ir ki ta b�y la say fa la r� m� za
ko nuk olan ya zar Ha san Co �ar
bu se fer bir ara� t�r ma ki ta b�y la
kar �� m�z da: “Ta rih te ve Gü nü -
müz de Ka d�n”. S� n�r s�z Ki tap
Ya y�n la r�n dan ç� kan ki tap, “ezi -
len cins” ola rak ka d� n� ele al� yor.
Ki ta b� an ne si ne ada yan Co �ar,
ar ka ka pak ta �u ifa de le re yer ver -
mi�: 

“Ezil me nin ta ri hi bin ler ce y�l
es ki le re uza n�r. Bu ta rih top lum sal
sü reç ler le an� l�r. Ka d�n la r�n ezi len
cins ko nu mu na dü� me si de top lum -
sal bir ol gu dur ve be lir li bir ta rih sel
sü re cin ürü nü dür. Bu ne den le dir ki ka d� -

n�n kur tu lu �u so ru nu nu ele
al�r ken onu top lum sal ba� -
lam la r�n dan ko pa ra rak dü -
�ü ne me yiz. 

Ta rih ten dev ra l� nan
ve gü nü müz de fark l�
form lar da ken di si ni ye -
ni den üre ten so run lar,
ta rih sel-top lum sal ge -
li� me nin mad di un sur -
la r� ola rak ele al�n d� -
��n da so ru nun çö zü -
mün de de do� ru so -
nuç lar ç� kar mak
müm kün ola bi le cek -
tir.

Bu ça l�� ma da
ezi len cins ve er -
kek ege men ba� -

lam la r�y la ko nu bir çok ba k�m -
dan ele al�n m�� ve so nuç lar ç� ka r�l ma ya
ça l� ��l m�� t�r.”

Ya zar Ha san Co �ar 17 bö lüm de ka d� -
n�n top lum sal ta ri hi ni in ce li yor; ilk üre tim
sü re cin de ki ye rin den din de, s� n�f ha re ke -
tin de, ai le de, ev li lik te ve a�k ta ki ye ri ne ka -
dar bir çok aç� dan ka d�n cin si ni an la t� yor.
Co �ar, son bö lüm de ise “Ka d� n�n Kur tu lu -
�u”nun na s�l ola ca �� na da ir dü �ün ce le ri ni
pay la �� yor. 

Ha san Co �ar, 1962 y� l�n da Der sim’de
dün ya ya gel di. �lk ve or ta okul dan son ra
Tun ce li Ö� ret men Li se si’nde oku du. Çok
genç ya� lar da sos ya list fi kir ler le ta n�� t�.
1980 dar be si dö ne min de al t� y�l ol mak

üze re yak la ��k 11 y�l ha pis yat t�. 
Bir dö nem

�HD Ge nel Mer -
kez yö ne ti min de
yer al d�. Uzun y�l -
lar sos ya list ga ze -
te ler de ça l�� t�.
2011 ge nel se çim -
le rin de An ka ra 1.
Böl ge’den ba ��m s�z
mil let ve ki li ada y� ol -
du. Ya �a m� na hâ lâ
ga ze te ci lik ya pa rak
de vam edi yor. 

� OS MAN
ER KAN’DAN

‘AN LA YAN AN LA DI’
Bu gü ne ka dar “Be ni

Ne re ye Sak la d�n”(1995),
“Ben de Hü zün �e ker Na -
s�l Öy le” (2004), “Dil to -
zu” (2009) ad l� ki tap la r� ya y�m la nan Os -

man Er kan dör dün cü ki ta b�y la
okur la r�n kar �� s�n da. Fark l� bir söy -
le yi�, fark l� bir al g� ve fark l� bir
yak la ��m, fark l� bir dil bi ri ki mi.
�i ir den Ya y�n la r�’ndan ç� kan ki -
tap ta �ai rin 27 �ii ri bu lu nu yor.
“An la yan An la d�”da ki “Ne hir
Dü �üm le ri” �ii ri ki ta b�n di li ni
özet li yor:

… ve k� r�k bir su ay na s�
Ta ��n ka na d� �� n� gör dü
Mun zur’da
Ve ken di ne med ce zir
Ve ba� ka s� na a� la mak tan
Ve ken di ne
Da� lar var ol duk ça
Öz gür lü �ün sim ge si dir

Mun zur
Ve bel ki bir kaç bin y� l�n

Ses ler aka r�n da
A�k a� ka kim ya sal 
A�k a� ka te sa düf borç lu dur…

ADIGÜZEL
ÖĞRENCİLERİNİN
BÜYÜK BAŞARISI

Bir �iir bir ara�t�rma kitab�…

Bu defa veliler oynadı öğrenciler izledi
● Mustafa SÜRMEL�

Kadıköy Kozyata�ı’ndaki Hakkı De�er
�lkokulu ö�renci, velileri bir ilke imza

attılar. Milli E�itim Bakanlı�ı’nın
uygulamaya koydu�u “Okullar Hayat
Olsun” projesi kapsamında Bostancı
Halk E�itim Merkezi i�birli�i ile okul

velileri ve çevre halkına yönelik
düzenlenen halkoyunları kursu ba�arıyla

tamamlandı. Okulun çevreye
açılabilecek tek alanı olan çok amaçlı

salonunu bu proje kapsamsında
de�erlendirilmesi dü�üncesini hayata
geçirmek isteyen okul Müdürü Re�at
Karaba� önce projeyi velilere sundu.

Velilerden büyük destek gören projenin
hayata geçirilmesi için çalı�malar

ba�ladı. �lk olarak Bostancı Halk E�itim
Merkezi ile görü�üldü ve halkoyunları
ö�retmeni Feriha Alaca’nın bu proje

kapsamında görevlendirmesi sa�landı.
2012 yılı Kasım ayından itibaren

çalı�malara ba�layan ekip, 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor

Kutlamaları kapsamında ülkemizin
çe�itli yörelerine ait oyunlardan olu�an

gösterilerini okul bahçesinde
sergileyerek büyük be�eni ve alkı�

topladı. 
� VEL�LER DE ÇOK MEMNUN

Gösteriler sonrası görü�lerini aktaran
ekip üyelerinden ve aynı zamanda Okul
Aile Birli�i Ba�kanı olan Gonca Tartan,
çalı�malardan çok büyük memnuniyet

duyduklarını ifade ederken, “Okul

Müdürümüz Re�at Karaba�’a ve Kurs
ö�retmenimiz Feriha Alaca’ya çok

te�ekkür ediyorum. Ayrıca,
gösterilerimizi 19 Mayıs gibi özel bir

günde sergilemekten de çok büyük bir
mutluluk duyduk. Bu tür etkinliklerin

velilerin okula daha fazla ilgisini
sa�layacaktır ” dedi.   

�iirleriyle tanıdı�ımız Hasan
Co�ar bu sefer ‘Tarihte ve

Günümüzde Kadın’ adlı
ara�tırma kitabıyla kar�ımıza
çıkarken, Osman Erkan 4. �iir

kitabıyla edebiyat dünyasındaki
yerini aldı.

Okullar Hayat Bulsun Projesi
kapsamında düzenlenen halk

oyunları kursuna katılan
velilerin gösterisi be�eniyle

izlendi.
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Ka d� köy Be le di ye si’nin ge-
 le nek sel ola rak dü zen le di -
�i Ço cuk Ti yat ro Fes ti va li

ba� la d�.  Bu y�l 12. si dü zen le nen
Ço cuk Ti yat ro Fes ti va li’nin ilk
ge ce sin de Öz gür lük Par k�’nda ki
Aç�k ha va Ti yat ro su nu dol du ran
mi nik ler, y�l d�z lar al t�n da oyun
iz le me nin key fi ni ya �a d� lar. 

K�� ay la r�n da özel ço cuk ti-
 yat ro la r� n�n ka pa l� gi �e oy na d� ��
oyun la r� aç�k ha va da iz le yi ci ler le

bu lu� tu ran Ka d� köy Be le di ye si
Ço cuk Ti yat ro Fes ti va li'nde ilk
gün Fab ri ka Sa nat Ti yat ro su nun
Tat l� Rü ya lar ad l� oyu nu ço cuk -
lar la bu lu� tu.  Oyu nun ba� la ma -
s�n dan sa at ler ön ce Öz gür lük
Par k�’na ai le le riy le bir lik te ge len
mi nik ler, ti yat ro oyun cu su Bü-
 lent Ça k� rer’in e� len ce li oyun la -
r� na e� lik ede rek hem e� len di ler
hem de oyun sa ati ni bek le di ler.
Ti yat ro Fes ti va li’nin mas ko tu nun

mas ke si ile poz ve ren ço cuk lar, oyu nu bü yük
bir ke yif le iz le yip uzun sü re al k�� la d� lar.  

Yaz ak �am la r�n da mi nik le ri ti yat ro ile ta -
n�� t� r�p, aç�k ha va da oyun sey ret me key fi ni
ya �a tan 12. Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk Ti yat -
ro Fes ti va li’nde, her ak �am fark l� bir ço cuk
oyu nu üc ret siz iz le ne bi li yor.

Ka d� köy Be le di ye si Se la mi çe� me Öz gür -
lük Par k� Aç�k Ha va Ti yat ro sun da, 5 Tem-
 muz’a ka dar de vam ede cek olan Ço cuk
Ti yat ro Fes ti va li’nde ki oyun lar her ak �am sa -
at 21.00’de ba� l� yor. 
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u ta rih le rin Tür ki ye'nin ya k�n si ya sal geç -
mi �i nin be lir gin dö nü �üm ev re le ri ni  i�a ret -
le di �i ni or ta ya� ve üs tün de ki ler bi lip ha t�r -
la ya cak t�r. Sem bo lik gös ter ge le re me rak l�

olan lar, bu otuz y� l� a� k�n dö nem de yer yü zü nün
20. yüz y�l dan 21.’ye geç me si ni de önem si yor
ola bi lir ler. Di ye ce �i miz “as�r” dö ne me ciy le ba� -
lan t� l� de �il. Za ten za ma n� m�z da öy le ç� ��r açan
ge li� me ler pek ol mu yor; ya da çok s�k deh �e ten -
giz ge li� me ler, bu lu� lar ol du �u için ar t�k in san lar
ye ni lik le ri ka n�k s� yor; “Çün kü al�� kan l�k ol du” da
di ye bi lir si niz.

El bet dün ya da ve ta bi i ge li �ip zen gin le� mi�
uy gar ke sim de mey da na ge len her tür lü üre tim
ve bu üre ti min ya rat t� �� ya �a ma pra tik le rin den
bü tün yer kü re co� raf ya s� na ya y� lan ser pin ti ler
olu yor. Bu ser pin ti le rin et ki le ri nin, hem mad di
hem de ma ne vi bo yut la r� bu lun du �u nu da göz -
lem li yo ruz. K� sa ca s� yer yü zü ne �e kil ve ren ak�l
ve ya dün ya y� yö ne ten ak�l, olup bi ten le rin ta n�m -
lan ma s� n� da isim len dir me si ni de ya p�p ka fa la ra
‘nak �e di yor’. “Kü re sel le� me”, “glo ba lizm”,
“ulus la ra ra s� top lum”, “de mok ra tik le� me”; da ha
do� ru su “de mok ra tik le� tir me ve de mok ra si gö -
tür me” gi bi... Bu so nun cu su na 19. yüz y�l em per -
ya liz min de “uy gar la� t�r ma/uy gar l�k gö tür me” de -
ni yor du. Her ney se, dö ne lim aziz yurd(umuz)a ve
mil let(imiz)e. 1980’de Tür ki ye ge li� mi� Ba t� ile ay -
n� ok si jen le za ten bir lik te ne fes le nir ken, bir den bi -
re bü tün mad di var l�k la r� n� da or tak olun du �u id -
di a edi len de �er ler sis te mi esas la r� na gö re se fer -
ber edi ver di. Ya ni uy gar zen gin ler le he sap ça bü -
tün le �i yor duk. Av ru pa Bir li �i se rü ve ni de bu nun
bir aya ��y d�.Ne var ki, böy le kes kin bir vi ra j� al -
mak ko lay de �il di. �ç si ya se tin den ge le ri, y�l la r�n
al�� kan l�k la r� ve sos yal ta ba ka la r�n ba z� la r� n�n ka -
zanç; di �er le ri nin ise ka y�p di ye ka bul et ti �i mad -
di �art lar, ge le nek sel ge nel oy/se çim yön te miy le
de �i� ti ri lip dö nü� tü rü le mez di. “Gel sin oto ri ter
ida re” den di. Ay r�n t� l� hi kâ ye si ne ge rek yok; y�l lar -
d�r sa ç� l�p dö kül dü, an la t�l d�. 1980’den 1991’e
ka dar, on bir y�l ön ce oto ri ter, son ra da onun hi -
ma ye sin de ve or ta m�n da kü re sel le� me ok ya nu -
su na yel ken aç�l d�. Bu, et kin ve yet kin çev re le re
gö re bir “is tik rar” dö ne mi dir.

1991’de yel ken le rin rüz gâ r� aza l�r gi bi ol du ve
bu de fa “is tik rar” ida re si “koa lis yon” ile sür dü rül -
me ye ça l� ��l d�. Ge lin gö rün ki ba z� es ki al�� kan l�k -
lar; sos yal hak lar, d�� ili� ki ler de dün ya y� yö ne ten
ak�l ile ufak te fek tar t�� ma lar is tik ra r� ze de le me ye
yüz tut tu. Eko no mi �id det li dal ga lan ma lar ya �a -
ma ya ba� la d�. Tür ki ye'nin si ya set are na s�n da bir -
bi ri ar d� na si ya si “star”lar sö kün et ti. “Star”lar ne
ya z�k ki “kuy ruk lu” star m��. Hep si h�z la gö rü nüp
kay bol du. Es ki star lar ha t�r lan d� ve res to re edi lip
par la t�l d�, ama tut ma d�. Bir tür lü kü re sel ve AB’li
ola m� yor duk ve ye �il bank not lar mil lî bank not la r�
üfü rü yor du. �u Or ta do �u i� le rin de de yi ne “ulus -
la ra ra s� top lum” ya da dün ya y� yö ne ten ak�l la tam
uyum bir tür lü sa� la na m� yor du.

2001’de kü re sel le� me, ya ni glo bal ak�l yö -
nün de s� k� ayar lar ya p�l d� ve bi raz ne fes len me
ola na �� bu lun duy sa da "is tik rar" yi ne sis ler ar ka -
s�n day d�. Ah is tik rar!

2002’de tek rar 2001’in sa� la d� �� so luk lan ma
or ta m� il ke le rin de ye ni bir dö nü �üm yo lu do� du...
�s tik ra ra; tek par ti li yön te me ka vu �ul du. Ar t�k ya -
sa lar yi ne ko lay l�k la ve pe� pe �e ç� k�p hal ka ya -
rar l� (!) uy gu la ma la r� ge tir mek tey di. Or ta l� �a epey -
ce pa ra sa ç�l mak ta, yurt ta� lar can la ba� la al�� ve -
ri �e ko� mak tay d�. Bir yan dan ça ta pa ta lar; tat s�z
ça t�� ma lar sü rüp gi di yor du. Öte yan dan ka mu
mülk le ri ve ola nak la r� ye ni dün ya dü ze ni ne ba�
koy mu�, kü re sel le� me nin pu su la s�y la at� l�m üs tü -
ne at� l�m ger çek le� ti ren is tik rar l� yö ne tim le dün ya
pi ya sa s� na arz edi li yor ve bank not lar ül ke ye ya �� -
yor du. �s tik rar sa hi bi ida re, ken di ni dün ya y� yö ne -
ten ak�l ile ade ta pay da� du yum sa ma ya ba� la -
y�n ca, söy le mi ve tu tu mu kü re sel le� me kül tü rün -
den ko pup fark l� la� ma i�a ret le ri ver di. Zen gin ok -
ya nus âle mi nin yüz el li y�l d�r ak l� n� ba ��n dan alan
sev da l� s� Or ta do �u’da so list ol ma id di as�, is tik ra -
r� bo za bi lir di. �h ti mal ki boz du. Dün ya y� yö ne ten
ak�l bir za man d�r “is tik rar”dan hu zur suz. Ken di
ba �� na i� gö ren ler den “ulus la ra ra s� top lum” (her
ney se?) “haz zet mez”! Hat ta “se ya hat öz gür lü -
�ü”nü bi le k� s�t la ma ya kal kar! Do �u Ak de niz'e,
bir ba� ka de yi� le “East Whi te Se a”ye gez gin li �i
ho� nut suz luk la kar �� lar. Vel ha s�l is tik rar için kü re -
sel ru hun il ke ve �art la r� na tam uyum ze de le nir -
se, ruh te dir gin olur ve ters es me ye ba� la ya bi lir.

Gel dik 2013’e. Bu �art lar la gel dik ve gö rü lü -
yor ki �art la r�n ye ni len me si ge rek mek te dir. Ru -
hun ye ni dö nü �üm ih ti yaç la r� or ta ya ç�k m�� ola bi -
lir. Bu ih ti yaç la r� pay la �a bi le ce �i ye ni ar ka da� la ra
da bel ki muh taç t�r. Ya da is tik ra r�n ba� rol de ol -
ma d� ��, fa kat uyum lu si ya sal for mül ler de dü �ü -
nü le bi lir. Bu ya z�, yal n�z ca ya k�n geç mi �i �e ma tik
ola rak ha t�r la ma de ne me si dir.

Murat  KATOĞLU

B

1980, 1991,
2002, 2013

KA DI KÖY Be le di ye si’nin 2013 y� l� Dün ya
Çev re Gü nü kut la ma et kin lik le ri kap sa m�n -
da dü zen le di �i ve Ka d� köy’de ki il ko kul lar -
da oku yan ö� ren ci le rin çek ti �i “çev re ve
do �a” ko nu lu “Kad ra j�m dan Ka d� -
köy Fo to� raf Ya r�� ma -
s�”nda de re ce ye gi ren
fo to� raf lar, Te pe Na uti -
lus Al�� ve ri� Mer ke zi’nde
ser gi le ni yor. 
Ka d� köy’de ya �a ma y�
ay r� ca l�k l� k� lan do �a sev -
gi si nin, te miz çev re de ya -
�a m�n ay r� ca l�k la r� n�n vur -
gu lan d� �� ve çev re ye du -
yar l� l� ��n ön pla na ç�k ma -
s� n�n he def len di �i fo to� raf
ya r�� ma s� na 57 ö� ren ci,
Ka d� köy’ün çe �it li semt le ri -
ni do la �a rak 106 adet eser
çe ke rek ka t�l d�.  Sa nat ç� Erol Ev gin, Fo to� -
raf Sa nat ç� s� Er sin Alok, Mi mar Si nan Üni -
ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te si Ö� re tim
Üye si Yard. Doç. Dr. Ze ki Co� kun, Ka d� -

köy Be le di ye si Çev re ve Ener ji Ve rim li li �i
Ko mis yon Ba� ka n�, Ka d� köy Be le di ye
Mec lis Üye si Nur han Kut man ve Fe ner -
bah çe Gö nül lü Evi Çev re Ko mi te si Ba� ka -

n�, Fo to� raf Sa nat ç� s�
Ah met Tan ju’dan olu -
�an jü ri üye le ri, de �er -
len dir me so nu cun da
35 adet fo to� raf ödü -
le ve ser gi le me ye de -
�er gör dü.
Dün ya Çev re Gü nü
et kin lik le ri kap sa -
m�n da ya r�� ma da
de re ce ye gi ren ö� -
ren ci ler 6 Ha zi ran
2013 ta ri hin de Koz -
ya ta �� Kül tür Mer -
ke zi’nde ger çek le� -

ti ri len bir tö ren le ödül le ri ni al d� lar, ö� -
ren ci le rin ödül alan fo to� raf la r� ise 25 Ha zi -
ran-8 Tem muz ta rih le ri ara s�n da Te pe Na -
uti lus Al�� ve ri� Mer ke zi’nde ser gi le ne cek.
Ya r�� ma ya; Nu ret tin Tek san �l kö� re tim

Oku lu, Ye �il ba har Or ta oku lu, FMV Özel
Eren köy Or ta oku lu, I��k Or ta oku lu, Sa it
Dar ga �l kö� re tim Oku lu, Dos tel ler ��it me
En gel li ler Or ta oku lu, Özel Ata can E�i tim
Ku rum la r�, Ka la m�� �e hit Mu rat Öz yal ç�n
Or ta oku lu, 60. Y�l �l kö� re tim Oku lu, Ka d� -

köy �e ner Bir söz �l kö� re tim Oku lu, 50. Y�l
Cum hu ri yet Fe ri dun Tü mer Or ta oku lu,
Özel Do �u� Or ta oku lu, 30 A�us tos �l kö� -
re tim Oku lu, Zih ni Pa �a �l kö� re tim Oku lu
ve Fa ik Re �it Unat Or ta oku lu ö� ren ci le ri
ka t�l d�.

Ha va la r�n �s�n ma s�y la kül tür mer kez le -
rin de ki et kin lik le ri ni so ka �a ta �� yan
Ka d� köy Be le di ye si, kül tür ve sa nat

et kin lik le ri ne park lar da, so kak lar da ve cad de -
ler de de vam edi yor.  Ka d� köy Be le di ye si’nin
15 Ha zi ran’da ba� la yan “Do ya Do ya Sa nat”
et kin lik le ri, 10 ay r� park ve cad de de de vam
edi yor. Do ya Do ya Sa nat kap sa m�n da 25
A�us tos’a ka dar 80 fark l� et kin lik ya p� la cak. 

Et kin lik ler kap sa m�n da 22-23 Ha zi ran’da
Ba ha ri ye Cad de si’nde Bal kan Band’�, Mo -
da’da Vip Ku ar tet’i, Ta ri hi Çar ��’da ise Litt -
le Band’� iz le me ve din le me �an s� n� ya ka la d�. 

Bal kan mü zi �i nin en seç kin �ar k� la r�n dan

se çil mi� re per tu va r� ile iz le yi ci ye
e� len ce li bir prog ram su nan

Bal kan Band, Bal kan la -
r�n ha va s� n� Ka d� -

köy’de es tir di,
es tir me ye de de -
vam ede cek. Vip
Ku ar tet ise kla sik
mü zik re per tu -

var�n da ki bi li nen
ve se vi len eser le ri

din le yi ci ile bu lu� tur du.
Litt le Band mü zik gru bu da

La tin, caz, blu es �ar k� lar söy le di,
Çar ��’dan ge çen ler hem du rup din le di hem de
dan set ti. 

Do ya Do ya Sa nat et kin lik le ri sa de ce mü -
zik le s� n�r l� de �il. Kuk la gös te ri le ri, ka ba re
�ov lar ve kuk la gös te ri le ri de mey dan lar da,
so kak lar da, park lar da Ka d� köy lü lerle bu lu� -
ma ya de vam ede cek. 

Ba� ta Ka d� köy Çar ��, Fe ner bah çe Par k�,
Öz gür lük Par k�, Mo da Par k�, Ko �u yo lu Par k�
ve Kri ton Cu ri par k� ol mak üze re Ba� dat
Cad de si, Ba ha ri ye Cad de si, Sü rey ya Ope ra s�
önü, Ha li ta �a Cad de si ve Ko �u yo lu Ma hal le
Evi'nde dü zen le nen et kin lik ler haf ta so nu sa -
at 19.00’da ba� l� yor.

KADIKÖYLÜ SANAT
NOKTALARINDA

BULUŞUYOR

GEZi PARKI DiRENiŞiNE
‘Duran Ressam’ desteği
Ulus la ra ra s� �s tan bul Su lu bo ya Ça l�� ta -

y�, Ata nur Do �an De mos tras yo nu
Ka d� köy �ir ket-i Hay ri ye Sa nat Ga-

 le ri si ’n de ger çek le� ti ril di.
Sa nat ç�, Tür ki ye ’nin de �er -

li ozan la r�n dan A��k Vey se l’ in
por tre si ni sa nat se ver le rin ka t� l� -
m� ile can l� per for mans ola rak
çi zer ken, su lu bo ya ve tek nik le -
ri hak k�n da bil gi ler ak tar d�. Do -
�an, ça l�� ma s� s� ra s�n da
Tür ki ye ’nin son gün ler de ya �a -
d� �� sü re ce de du yar s�z kal ma -
d� �� n�, des tek ol du �u nu
ka t� l�m c� lar la pay la� t�. Do �an,
can l� per for man s� s� ra s�n da
“Du ran Res sa m” ey le mi ne ba� la d�. Ey lem s� -
ra s�n da sa lon da ko nuy la il gi li k� sa bir gö rü�
bil dir ge si okun du. Aç�k la ma da �u ifa de le re
yer ve ril di:  “31 Ma y�s 2013 ta ri hin de ba� la -
yan Tak sim Ge zi Par k� olay la r� he pi mi zin

bil di �i üze re top lum sal bir bi ri ki min pat la -
ma s� d�r. Te mel öz gür lük le rin k� s�t lan ma s�
ba� ba ka n�n her ko nu� ma s�n da ki sert ve ya -

p� c� ol ma yan üs lu bu, in san la r�n
ya �am tar z� na yö ne lik bas k� lar,
top lu mu ku tup la� t� ra cak gi ri �im
ve söy lem ler, gös te ri ci le re ya p� -
lan oran t� s�z mü da ha le ler, ya ra -
la nan, ölen va tan da� la r� m� z…
Ha len, te mel hak ve öz gür lük ler
ile hu kuk çer çe ve sin de ba� la t�l -
m�� olan “Du ran Adam la r” pro -
tes to su de vam edi yor ve bu
uy gu la ma sa de ce Tür ki ye ’de
de �il dün ya n�n pek çok ül ke sin -
de des tek len mek te dir. Bu ba� -

lam da Ulus la ra ra s� Sa nat ç� m�z Sa y�n Ata nur
Do �an da �s tan bul Su lu bo ya Ça l�� ta y� pro je -
si bün ye sin de ya p� lan bu pro tes to la ra des tek
ol mak ama c� ile “Du ran Res sa m” ola rak sü -
re ce des tek ol mak ta d�r.”

Miniklerin yıldızlar altında
TiYATRO KEYFi BAŞLADI

Kadıköy Belediyesi’nin
her yıl geleneksel olarak

düzenledi�i Çocuk
Tiyatro Festivali, 24

Haziran’da ba�ladı. Bu yıl
12.si düzenlenecek olan

festival 5 Temmuz’a 
kadar devam edecek.

HAYDAPAŞA’DA
SANATLI EYLEM
MARMARAY kapsam�nda raylar yenilenece�i

için 2 y�l trenlere kapat�lan Haydarpa�a’da
eylemler sürüyor. Her pazar ve her per�embe

gar merdivenlerde
bulu�an Haydarpa�a

Dayan��mas�’n�
eylemlerine sanatç�lar
da destek oluyor. 23
Haziran Pazar günü

yap�lan 73. hafta
eyleminde, Yelde�irmeni

merkezli Nehir Sanat
Atölyesinden Nehir K�l�ç
sanatsal bir performans

gerçekle�tirdi.
Performans için “Global

yap�n�n, metalik kibelesi...” diyen K�l�ç,
Haydarpa�a’ya sahip ç�kacaklar�n� söyledi. 

Kadıköy Belediyesi’nin
salonlardan

sokaklara ta�an
sanat etkinli�i

Doya Doya
Sanat, mavi
noktalarda

insanların
sanatla

bulu�masını
sa�lıyor. 

Ö�RENC�LER�N GÖZÜNDEN KADIKÖY SERG�S�

Ressam Atanur
Do�an, �stanbul

Suluboya
Çalı�tayı

kapsamında
Kadıköy’de açılan
sergide Gezi Parkı
direni�ine “Duran
Ressam” olarak

destek verdi. 

Ba�kan Öztürk, torunu
Ada Ceyla ile birlikte 

oyun izledi. 
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● Derleyen:  Semra ÇELEB�

8bi ne ya k�n ki tap ve der gi ka pa �� na im za
atan gra fik ta sa r�m c�, us ta �a ir ve çe vir -
men Sa it Ma den, ge çir di �i bypass ame li -

ya t� son ra s� ya ka lan d� �� ak ci �er pnö mo ni si ne
ba� l� ola rak 19 Ha zi ran Çar �am ba sa ba h� 82
ya ��n da ha ya ta ve da et ti. 

Ma den, 21 Ha zi ran Cu ma gü nü
Ka ra ca ah met �a ki rin Ca -
mi i’nde ö� le na ma z� n�n
ar d�n dan ai le si, ya k�n la r�,
sa nat ç� dost la r�, �a ir ler, ga -
ze te ve der gi yö ne ti ci le ri,
Tür ki ye Ya zar la r� Sen di ka -
s� ba� kan ve üye le ri nin ka t� -
l� m�y la son yol cu lu �u na
u�ur lan d�.

1931 Ço rum do �um lu
olan Sa it Ma den, �s tan bul De-
v let Gü zel Sa nat lar Aka de mi si
Re sim Bö lü mü’nü bi tir di. �lk
�i ir le ri, �s tan bul, Türk çe, So yut,
Yaz ko Ede bi yat, So yut, Var l�k,
Gös te ri gi bi önem li der gi ler de ya y�m lan d�.
1950’de Var l�k Ya y�n la r�’n�n dü zen le di �i çe-
 vi ri �i ir ya r�� ma s�n da Ba ude la ire’den uyar la -
d� �� ‘Mo es ta et Er ra bun da’yla bi rin ci lik
ödü lü nü ka za nan Ma den, o gün den bu ya na
de �i �ik ül ke �a ir le rin den çok sa y� da �i ir çe vir -
di. Ba ude la ire’den ‘Kö tü lük Çi çek le ri’, Oc ta -
vi o Paz’dan ‘Gü ne� Ta ��’, Pab lo Ne ru da’dan
‘Ka ra Ada �i ir le ri’, Lor ca’n�n ‘Bü tün �i ir ler’i,
Ara gon, Ma ya kovs ki, Elu ard �i ir le ri Ma den’in
çe vi ri le rin den ba z� la r�. Ma den, ad s�z �i ir ler,

tür kü ler, bü yü ler, des tan la r�n yer al d� �� ‘in sa -
no� lu nun 5 bin y�l l�k �i ir se rü ve ni’ni or ta ya
ko yan ‘Bir �i ir Mü ze si’ ad l� in ce le me-an to lo -
ji yi tam 40 y�l da ti tiz lik le ha z�r la m�� t�. 
� GRA F�K TA SA RI MI NIN ÖN CÜ SÜ

Gra fik ta sa r�m ala n�n da da bü yük ba �a r� -
la ra im za atan Ma den, ha ya t� n� ba ��m s�z res -
sam ve gra fik çi ola rak sür dür dü, bu alan da çok
sa y� da eser üret ti, gü nü mü ze dek 8 bin do la -
y�n da ki tap ve der gi ka pa �� çiz di. 500 do la y�n -
da lo go, sü re li ya y�n, bro �ür, am ba laj, eti ket
ve çok sa y� da si ya si amaç l� se çim afi �i ta sar -
la d�. 1969’da Gra fik Sa nat ç� la r� Der ne �i’nin
ku ru cu la r� ara s�n da yer al d�; der ne �in bir sü re
ba� kan l�k gö re vi ni yü rüt tü. Bu sü reç te ça l�� -
ma la r� yurt d� ��n da ki ya y�n lar da yer alan Ma -
den, 1979’da ül ke miz ad� na bir ilk olan
‘Ba� lan g� c�n dan Bu gü ne Türk Gra fik Sa na t�’
ad l� ki tap pro je si ne ba� la d�. Tür ki ye‘de ki gra -
fik ta sa r� ma bir geç mi� ara ma ça ba s�y la ara� -
t�r ma la r�n so nu cun da olu �an ki ta b�n ilk
bö lü mü ‘Çev re’ der gi sin de ya y�m lan d�. Za-
 man s�z l�k tan ve des tek yok lu �un dan

ça l�� ma s� n� ta mam la ya ma d�y -
sa da 1830 son ra s� na ait
bö lü mü nü özet ola rak
ka le me al d� ve ‘Gra fik
Sa na t�’ der gi sin de
ya y�m la d�. 

Lo go ta sa r�m -
la r� n� da 1990’da
ya y�m la d� �� ‘Sim -
ge ler’ ad� n� ver di �i
ki ta b�n da top la d�.
Ki ta b� n�n ön sö zün de
�öy le ya z� yor: “Ödül
alan ilk sim gem 1955 y� l�n da
çi zil di �i ne gö re, el li y�l l�k bir

göz lem ci ve
uy gu la ma c� y�m. Bu el -
li y�l için de yüz ler ce
sim ge çiz dim.” 

2010’da ‘Bir Us ta,
Bir Dün ya: Sa it Ma den.
Ta sa r�m c�, Sa nat ç�, �a ir’
ad l� ret ros pek tif ser gi si
Ya p� Kre di Kül tür Mer ke -
zi’nde aç�l d�, ser gi kap sa -
m�n da bir de ki tap
ya y�m lan d�. Ma den’in son
ser gi si, 4-11 Ni san 2013 ta-

rih le rin de �z mir’de K2 Sa nat
Mer ke zi’nde ‘Sim ge ler’ ad�y -
la aç�l m�� t�. 

� AR KA SIN DAN
NE LER SÖY LE D� LER?

� Tur gay F� �EK Ç�:
“Pa ris’te genç iken ko yu

Ba ude la ire’pe rest idim” der
ya Yah ya Ke mal bir �ii rin de,

Sa it Ma den de, na s�l ol du bi lin -
mez, da ha 18 ya ��n da Ço rum’da

ya �a yan bir “Ba ude la ire’pe rest”di.
Bu nu ede bi yat ala n�n da ki ilk ba -
�a r� s� olan Var l�k Ya y� ne vi’nin
1950’de aç t� �� çe vi ri
�i ir ya r�� ma s�n da bir
Ba ude la ire çe vi ri -
siy le bi rin ci lik
ödü lü nü ka zan ma -
s�n dan an l� yo ruz.
�i ir çe vi ri si son-
 ra ki y�l lar da da
ha ya t� n�n ba�
u� ra �� ol du.
Hat ta bu yol la
dil ö� ren di �i ni
söy ler di. Ba -

ude la ire oku ya
oku ya Fran s�z ca, Lor ca’n�n bü tün

�i ir le ri ni Türk çe ye ka zan d�r ma u� -
ra �� bo yun ca �s pan yol ca ö� ren mi� -
ti. Çe vi ri u� ra �� n� o den li öne al m�� t� ki, ken di
�i ir le ri her dö nem göl ge de kal d�. 

1960’la r�n ya y�n dün ya s� dü �ü nül dü �ün -
de, ül ke miz ya y�n c� l� ��n da bir ta sa r�m dev ri -
mi ni de yi ne Sa it Ma den’in ger çek le� tir di �i ni
gö rü rüz. Ay n� y�l lar da Me met Fu at’�n Ya y� -
ne vi’nde ba s� lan ki tap lar�, Sa it Ma den’in ka -
pak ta sa r� m� ve Me met Fu at’�n say fa la ra
gös ter di �i ti tiz lik le bu gün de im re ni le rek ba k� -
la cak ki tap lar d�r. 

Sa it Ma den, ki �i lik özel lik le riy le de özel
bir in san d�. Ak la� m�� saç la r� yan dan ge ri ye
akar, en se sin de düz bir ka ba r�k l�k olu� tu rur du.
Genç li �i ni bi len ler, 19 ya ��n da da saç la r� n�
böy le kes tir di �i ni ve o y�l lar da bu saç mo de -
liy le Ço rum’da çok ya d�r gan d� �� n� söy ler ler di.
Mey ha ne ye ge li� saa ti bi le da kik ti. Cu ma gün-
 le ri, Çi çek Pa sa j�’n�n ka p� s�n dan gir di �in de sa -
at hep, tam 3 olur du. �ç ki içip, dav ra n�� ve
ko nu� ma la r� de �i� me yen en der in san lar dan d�.
Ne ka dar içer se iç sin hep kar �� s�n da ki ne say -
g� l�, öl çü lü dav ra n�� la r� olan, hep ��k gi yi nen
bir in san d�. 

Sa it Ma den’siz bir dün ya da ya �a ya ca ��z
ar t�k de ne mez. O ka dar çok �ii re bo� du ki dün -
ya m� z�, o �i ir ler ya �a d� �� sü re ce Sa it Ma den de
biz ler le ola cak.”
� “B�R �� �R DER V� ��: SA �T MA DEN”

� Hay dar ER GÜ LEN:
“Birkaç y�l ön ce bir por tre yaz m�� t�m Sa it

Ma den için ‘Yüz ler ce’ ba� l�k l� por tre di zim
için. Ad� na da ‘Bir �i ir Der vi �i: Sa it Ma den’
de mi� tim. 50 ci va r�n da ya zar, �a ir, sa nat ç�
portre si yaz d�m, yaz ma y� sür dü rü yo rum. Bun-
 la r�n bir bö lü mü ar t�k ara m�z da ol ma yan lar.
Ara m�z da olan lar dan yal n�z ca Sa it Ma den’le
gi dip gö rü� mü� tüm. Çün kü zi ya de siy le me rak
edi yor dum ken di si ni de.

Gö rü� me ye git me den ön ce bir ‘�i ir der vi -
�i’ ol du �u nu dü �ü nü yor dum, gö rü� tük ten son -
ra da böy le dü �ün dü �ü me se vin dim.
Der vi� lik te giz li lik de var d�r, da ha do� ru su s�r
var d�r, Sa it Ma den �ii rin de de böy le bir ‘giz li

us ta l�k’ var d�r, fa kat öy le si -
ne giz len mi� tir ki, bu nu an-
 la mak için yal n�z ca �i iri ne
de �il, di �er u� ra� la r� na da,
ya �a m� na da e�il mek, bak-
 mak ge re kir. 

�i iri nin bir dip su yu ola -
rak ak�p gi de ce �i ni, de rin -
den ve usul ak� �� n� hep
sür dü re ce �i ni, oku ya n�,
okur ol sun �a ir ol sun et ki le -
ye ce �i ni dü �ü nü yo rum. O
her ne ka dar ya �a m� n� ve
u� ra �� n� ner dey se e�it gi bi
gö rü nen il gi le re pay la� t�r -
m�� sa da, evet Tür ki ye’de
gra fik sa na t� n�n us ta la r�n -

dan d�r, Fran s�z ve �s pan yol �i iri nin bü yük
isim le ri ni onun çe vi ri le rin den oku duk, özel-
 lik le ar t�k yer yü zün de en sev di �im �a ir ilan et-
 ti �im Lor ca’y� çe vir di �i için iki kez te �ek kür
borç lu yum ona, ama bü tün bun lar dan ön ce �a -
ir dir, iyi bir �a ir dir. Ve �a ir ler ba� ka ne i� ya-
 par lar sa yap s�n lar, söz ge li mi ti yat ro oyun cu su
ol sa lar, ro man c� ol sa lar da �a ir ola rak an�l mak
is ter ler, Sa it Ma den: Ba� tan so na, te pe den t�r-
 na �a �a ir.”
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Usta �air, ressam, yayıncı ve grafik tasarımcı Sait Maden, 19 Haziran 2013 günü 82 ya�ında bizlere veda
etti. 8 bine yakın kitap ve dergi kapa�ına imza atmı� çeviri �iirin ustası sanatçının ardından sosyal
medyada �öyle yazıldı: ‘Sait Hoca gitti! Kadıköy–Eminönü vapuru ve Ca�alo�lu aynı olmayacak...’

Çeviri şiirin ustası
SAiT MADEN’i kaybettik…

Söz! Dışarı
Çıkma Saati

Söz! dı�arı çıkma saati. Giyin üstünü.
Söz! dı�arı çıkma saati. ��te gong.

Uçtu güne�-karga. Ate�te
ve ta�ta gong. Tutu�mu� çizmelerini

sıyırdı bir gölge ve bulutlara
astı kılıcını. Bu saat

dı�arı çıkma saati. Giyin üstünü.
Söz! öfkeni giy baca�ına. Al çividen

kırbacını. ��te hergünkü
biçimleri gizemli bir el

sildi göz önünden parıltısıyla. Artık
dı�arı çıkma saati. ��te yollarda

aynı kalıba dökülmü� yüz ayak, aynı
ipe geçirilmi� yüz kol ko�mada
günlük sofrasına zırvanın. Artık
dı�arı çıkma saati. ��te yollarda
birbirini çi�neyip çı�rı�ır sesler
çekirgeler gibi sıçrayıp... ��te

kızıl bir ipli�e geli�igüzel dizilmi�
gözler sallanıyor havada, amaçsız bir el

evden ev kor gezdirirken
ve yıkıntı ve çı�lık ve kül... Alçalan kuyu

ve yükselen baca üstüne �imdi
kapanıyor büyük bir çene

ve çıplak a�acından günlük edimlerin,
kimbilir, kopup savruluyor kimlerin yüzü.

Söz! dı�arı çıkma saati. Giyin üstünü.
Söz! giyin üstünü. Koy cebine

çıplak çeli�ini hıncının.
Çi�ne eski biçimleri bir bir ökçenle.

Resmini duvardan al a�a�ı tanrının. �ndir
ça�da� yalvaçları çivilerinden. At

ba�ını bir yana, gövdesini bir yana
bütün edebiyatın. Saat

dı�arı çıkma saati. Fırla öfkenle
ölü yüzlerinden yapılma serin çar�aflar

üzerinde gevi� getiren kente.
Söz! dı�arı çıkma saati. Giyin üstünü.

Bir sarnıça sonsuz hunilerden
akıyor ak�am...

Akıyor ak�am... Akıyor ak�am ve alarm.
Kızıl dilleri dı�arda lambalar ko�u�uyor

alanlarda. Savuruyor
ölü gö�ün kâ�ıtlarını

minareler. Ve rıhtımlara
a�ır sandıklara bo�altıyor karanlı�ı
vinçler, a�ır çatırtılarla... Alarm!...

Ve süzülüp indi çatılara son peygamberi
felâketin bir büyük karga.

Söz! dı�arı çıkma saati. Giyin üstünü. 

Sait Maden

GRAFiK 

TASARIMININ 

SiMGESi

Foto�raf: Kadir �NCESU
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● Ha ber ve fo to� raf lar: Gök -
çe UY GUN, Sem ra ÇE LE B�-Er t-

u� AK GÜN, De nis BEL GER

Sa de ce Tür ki ye'yi de �il dün ya y� sar san
Ge zi Par k� di re ni �i tüm ül ke ye co� -
kuy la, inat la, ka rar l� l�k la ya y� l� yor...

Ül ke nin he men he men her ken tin de so kak -
lar da ey lem li lik sü rer ken, po li sin Ge zi Par -
k�’na yap t� �� mü da ha le ile par k� bo �al t�p
“hal ka aç ma s�” üze ri ne, mem le ke tin her
par k� Ge zi Par k� ol du ade ta...  Tür ki ye
park la r� ar t�k fark l� bir ör güt len me ye ev sa -
hip li �i ya p� yor; fo rum lar ara c� l� ��y la do� -
ru dan de mok ra si ça l�� ma la r�... Hal k�n
fo rum lar da bi ra ra ya gel di �i mer kez ler den
bi ri de el bet te ki Ka d� köy. 

Ge zi di re ni �i ne en ba ��n dan be ri en yo -
�un des te �in ve ril di �i �s tan bul il çe si olan
Ka d� köy, �im di de Ana do lu ya ka s� n�n fo -
rum mer ke zi ol du. Fo rum la r�n mer ke zi Yo -
�urt çu Par k� ol sa da Ka d� köy’ün he men
he men her par k�n da fo rum lar ya p� l� yor. 

� YO �URT ÇU KO MÜ NÜ!
Pe ki 18 Ha zi ran'da ba� la yan ve her ak -

�am ger çek le� ti ri len Ka d� köy Yo �urt çu
Par k� Fo ru mu'nda ne ler olu yor? Bu so ru ya
ya n�t ver me den ön ce bi raz Yo �urt çu'nun
or ta m� n� an lat mak ge rek. Di re ni� çi ler den
“te miz len me den” ön ce Ge zi Par k�'na git-
 tiy se niz bi lir si niz, ade ta mi ni bir ko mün
ku rul mu� tu ora da. O ko mü nün bi raz da ha
kü çü �ü �im di Yo �urt çu’da. Dev rim Bak -
kal’lar da üc ret siz yi ye cek içe cek bu lu nu -
yor, kü tüp ha ne de ta kas usü lü ki tap
al�� ve ri �i ya p� l� yor. Par ka ge len eli bo� gel -
mi yor, her kes elin den gel di �in ce gön lün -
den kop tu �un ca mal ze me ge ti ri yor.
Ki lim ler pay la �� l� yor, yi ye cek-içe cek ler
pay la �� l� yor, fi kir ler pay la �� l� yor... Vel ha -
s�l ha yat pay la �� l� yor Yo �urt çu’da...

Her ge ce 21.00’da ses ç� kar ma pro tes -
to suy la ba� la yan fo rum da her kes ama her -
kes ko nu �a bi li yor. Tek �art 3 da ki ka y�
geç me me si, zi ra her ak �am bin ler ce ki �i nin
gel di �i bu bu lu� ma lar da her ke se e�it söz
hak k� ver mek ge re ki yor. 

Ta bi bir de ko nu� ma lar da cin si yet çi lik,
�rk ç� l�k, öte ki le� tir me yok. Çev re yi çok ra-
 hat s�z et me mek için de al k�� ya sak, al k�� lar
ve tep ki ler ses siz el ha re ket le riy le ya p� l� -
yor. 

Fo rum da tar t� �� lan ko nu lar ise çe �it li;
fo rum la r�n ge le ce �i, gün dem de ki ko nu lar,
ye rel yö ne tim ler ve yak la �an se çim ler, ma-
 hal li so run lar... http://park lar bi -
zim.blogs pot.com ad re sin de yer alan
fo rum not la r�n dan öne ç� kan lar �öy le;

� Tem muz’da ban ka dan pa ra çek me
ey le mi.

� Ma hal le mec lis le ri ku rul ma s�.
� Atöl ye ça l�� ma la r� ya p�l ma s�.
� Di ren Ge zi der gi si gi bi Ka d� köy için

de bir der gi ç� ka r�l ma s�.
� Ay r�m c� l�k ve �id det içe ren her tür lü

ifa de nin kul la n�l ma ma s�.
� Fo rum ala n� n�n te miz tu tul ma s�.
� Ba� ta Ku� di li ve Hay dar pa �a ol mak

üze re Ka d� köy'ün so run la r� na sa hip ç� k�l -
ma s�.

� Yok sul ma hal le ler de ço cuk lar için
yaz okul la r� aç�l ma s�.

� Yo �urt çu Par k�’n�n ad� n�n Sa r� sü lük
Par k� ol ma s�.

� Sos yal med ya ya ula �a ma yan lar için
bro �ür ler ba s�l s�n.

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�

Av. Selami ÖZTÜRK
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Şule ÖZÇELİK
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Ulaş YILMAZ
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Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

8 28 HAZ�RAN - 4 TEMMUZ 2013 HABER

n tik dö nem de �da Da�� ola rak
an�lan ve mi to lo ji de de yer alan
Kaz Da��’na da ir çok çe �it li ef sa -
ne ler mev cut tur. Ama ger çek olan
�u ki; 2011’de ki ‘Kaz Da� lar�’nda,

alt�n ma de ni i� let mek için 16 fir ma ruh -
sat ald�. Yer li ve ya banc� fir ma lar, 400
bin ton si ya nür kul la na rak 34 nok ta da
alt�n ara ya cak’ ha be ri ve 2012’de ki 5
mil yon met re ka re lik alan� et ki le yen or -
man yang�n�ndan ön ce Alp ler den son ra
dün yan�n en çok ok si jen üre ten da�� Kaz
Da�� (Kaz Da� lar�) idi.

Der ken... Kaz Da� lar�’nda ki baz� köy -
ler de alt�n ara ma sa has�nda ki son daj
bo ru lar�n�n pat la mas� so nu cu kim ya sal
at�klar de re ye kar��t�. Ka ra köy Kö yü
Muh tar� Ra ma zan Çak�r su yun gri ye dö -
nen ren gi ni fark eder et mez hay van lar�n
de re ye yak la� mas�n� en gel le di ve
tar�msal su la may� kes ti. �ç me su yu kay -
nak lar�na ula �an ve ayn� za man da
tar�mda ve hay vanc�l�kta su la ma kay na��
ola rak da kul lan�lan de re den su ör ne �i
ala rak savc�l��a suç du yu ru sun da bu lun -
du. Ma den oca��n�n alt�nda 25 kö ye iç -
me su yu ve ren do �al bir kay nak ol du �u -
nu kay de den Ka ra köy Kö yü Muh tar�,
“Bu adam lar bu kay na�� kök ten yok
ede cek ler. Ba raj yap�p in san la ra ora dan
iç me su yu ve re cek ler mi�. Kaç gün, kaç
ay su ve re cek sin? Ha va lar ya� maz sa
nas�l ola cak? Do �al su kay na��n� yok et -
me nin ne ale mi var? Ken di eli miz le ya -
�am�m�z� yok edi yo ruz bu ra da. Biz ço -
cuk lu �u muz da ora da bal�k av lard�k.
�im di b�rak bal�k av la may�, bir kur ba �a
bi le gö re mi yo ruz. Bu ras� yap�l�rken bi zi
hep kand�rd�lar, ‘Si zi et ki le me ye cek’ de -
di ler ama ger çek öy le de �il. Biz de
kand�k, ken di ba��m�za ça re ar�yo ruz”
de di.

2013 y�l� iti ba riy le Kaz Da� lar�'nda ki
ok si jen oran�n� gös te ren bir ve ri ye ula �a -
mad���m için o ko nu da her han gi bir bil gi
ve re me ye ce �im. Yaln�z sos yal med ya da
ve bir ga ze te de böl gey le il gi li ‘Kaz Da� -
lar�’nda kan ser teh di ti; halk art�k bol ok -
si jen de �il, ze hir so lu yor’ ha ber le ri nin
do la� ma ya ba� la mas�n�n ard�ndan Tak -
vim Ga ze te si’nde �öy le bir ha ber oku -
dum ‘Kaz da� lar�’n�n, Alp ler’den son ra
dün yan�n en faz la ok si jen oran�na sa hip
böl ge si ol du �u te zi ya lan land�. Bal�ke sir
Üni ver si te si’nden Prof. Dr. Ab dul lah
Soy kan, Kaz da� lar�’nda ki ok si jen mik -
tar�n�n, Alp ler’de kin den faz la ol du �u nu
aç�klad�.’ Ha be rin bir k�sm�n� al�nt�lad�m
zan net me yin, ha be rin ta mam� bu ka dar.
Pro fe sör Soy kan’�n ne ye da ya na rak
böy le bir aç�kla ma yapt��� mu am ma.
Test yapt� da ona is ti na den mi ko nu �u -
yor, içi ne mi do� du bi le mi yo rum.

Ey akl�n� pa ray la bo zan zih ni yet! Bir
iki ye ri kat let me se niz de olur. Do �a dan
bu ka dar kork man�za ge rek yok; si zi
�s�rmaz me rak et me yin. Ok si jen de di �in
alt ta raf� renk siz, ko ku suz bir ele ment.

Ok si je ni faz la al�r sa n�z ener ji ni zi art t� -
r�r. Ha f� za n� z� ge li� ti rir. Kan ba s�n c� n� dü -
�ü rür. Di ya be tik �art la r�, sin di rim ve hüc -
re me ta bo liz ma la r� n� olum lu ge li� ti rir.
Nor mal uy ku dü ze ni ni sa� lar. Kro nik
yor gun luk la r� ön ler. Ba �� ��k l�k ve si nir
sis te mi ni des tek ler. Kalp at�� la r� n� dü -
zen ler, ola s� kalp kri zi risk le ri ni azal t�r.
Ba� a� r� s�, mig ren ve mah mur luk la r� ön -
ler. Çok çok da kan da ki tok sin le ri te miz -
ler. Hep si bu!

As l ı  AY HAN

A

Korkmayın,
oksijen insan

yemez!

ANKARA’da Ethem Sar�sülük’ü katleden
polisin serbest b�rak�lmas� tüm

Türkiye’de oldu�u gibi Kad�köy'de de
büyük yank� buldu. 24 Haziran Pazartesi

günü sosyal medya üzerinden
haberle�en Yo�urtçu Park� forumcular�,

“Ethem’in katili serbestken, Kad�köy
sessiz duramaz” diyerek acil bir eylem
organize etti. Forumun yap�lmas�na çok

az bir zaman kala organize edilen
yürüyü�e binlerce ki�i kat�ld�. “Katiller

halka hesap verecek” slogan�yla
Yo�urtçu’dan yola ç�kan eylemciler,

“Ethem mezarda katili nerede”,
“Ethem’in katili AKP'nin polisi” ve

“Tayyip istifa” sloganlar�yla tüm Moda’y�,
Barlar Soka��’n� geçerek Bo�a’ya,

oradan da R�ht�ma yürüdü. 

YO�URTÇU Park�’nda 21 Haziran
ak�am� yo�un bir kalabal�k vard�.

Günlerden Cuma olmas�n�n da etkisiyle
yüzlerce insan park�n dört bir kö�esini
doldurmu�tu. �lk gündem maddesi de
Taksim Dayan��mas�’n�n 22 Haziran

Cumartesi günü Gezi direni�inde
ya�am�n� yitirenler için Taksim

meydan�na karanfil b�rakma eylemiydi.
Önce Kad�köy’de bulu�up gitme üzerine

fikirler tart���ld�, sonra da güzergâh
belirlendi. Son karar, saat 17.00’de
Alt�yol Bo�a’da bulu�up bayraks�z

flamas�z tek pankartla yürümek oldu. 
22 Haziran Cumartesi saat 17.00’de

Alt�yol Bo�a’n�n önünde yüzlerce insan
bulu�tu, önlerinde tek pankart vard�:
“Diren Kad�köy”. Karanfiller ellerde,

Ethem Sar�sülük, Mehmet Ayval�ta� ve
Abdullah Cömert’in foto�raflar�yla
yürüyü�e geçildi. Alk��larla �sl�klarla

etraftakiler korteje ça�r�ld�. Çevredekiler
de desteklerini esirgemedi. 

Karaköy vapuruna binmeden önce, “Milli
iradeye sayg�” mitinglerine ücretsiz yolcu
ta��nd��� hat�rlat�ld�, hep birlikte ücretsiz

ula��m hakk� kullan�larak akbil basmama
eylemi yap�lmas� kararla�t�r�ld�. Art�k
Karaköy vapuru da eylem alan�yd�;

yolculuk boyunca sloganlar ve mar�lar
eksik olmad�. Karaköy’den yürüyü�e

devam edildi. Önce Tünel’e, Tünel’den
de Taksim meydan�na kadar yüründü.
Yürüyü� boyunca yap�lan kat�l�mlarla

say� binleri buldu. Binlerce insan “Diren
Kad�köy” pankart� arkas�nda, alk��lar

e�li�inde Taksim meydan�na giri� yapt�.
En çok at�lan slogansa “Diren Taksim

Kad�köy seninle” idi. 

KADIKÖY ETHEM’iN HESABINI SORDU

18. yüzyıla kadar Kadıköy’ün
mesire yeri olan Yo�urtçu

Parkı, artık do�rudan
demokrasinin hakim oldu�u,

Gezi ruhunu ya�atanların
bulu�ma noktası! Her ak�am
Yo�urtçu’da ve Kadıköy’ün
di�er parklarında toplanan
Kadıköylüler hem haklarına

hem parklarına sahip çıkıyorlar!
Yo�urtçu’dan birinin de dedi�i

gibi parklar insanlarla
özgürle�iyor...

Kad�köy DiRENiYOR!Kad�köy DiRENiYOR!Kad�köy DiRENiYOR!Kad�köy DiRENiYOR!Kad�köy DiRENiYOR!Kad�köy DiRENiYOR!Kad�köy DiRENiYOR!

Yo�urtçu’dan biri dedi ki; annem
eyleme gitti�imde ‘herkes

kendini kurtarır sen orada yalnız
kalırsın’ derdi. �imdi annem de

eyleme geliyor...

Liseli gençler 
Gezi direni�inde

hayatını
kaybedenler için
dikkat çekici bir

eylem yaptı.

“DiREN KADIKÖY” PANKARTIYLA TAKSiM’E
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EVLENDiRME’DE MUSiKi GECESi

Sa na ta gö nül ve ren le rin kur du �u Ka d� köy Be -
le di ye si Gö nül lü E�i tim ve Da n�� ma Mer ke zi
Bes te Türk Sa nat Mü zi �i Ko ro su’nun yaz

kon se ri, 17 Ha zi ran Çar �am ba gü nü Ka d� köy Be -
le di ye si Ev len dir me Da ire si’nde ve ril di. 

Ko ro nun, fa s�l ve so lo lar la do lu Türk Sa nat
Mü zi �i kon se ri, her za man ol du �u gi bi yi ne gö nül-

 le ri fet het ti. 
Yaz kon ser le ri nin de va m� olan bu ba �a r� l� kon-

 ser de, sa nat da n�� ma n� �a ir ve bes te kâr Sa mi De rin
Tu na ile ko ro �e fi Ke mal Kü lah yö ne ti min de ki
Bes te Mu si ki Top lu lu �u, geç mi �in unu tul ma yan
ve gü nü mü zün se vi len eser le ri ni ses len dir di. �z le -
yi ci ler de söy le nen �ar k� la ra yer yer e� lik et ti ler. 
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YED�TEPE Üniversitesi
Halkla �li�kiler ve

Tan�t�m Bölümü,
Prof. Dr. Ayseli

Usluata ve
Ara�t�rma

Görevlisi E.
Sahra

Öztürk’ün
dan��manl���nda

“7’den 77’ye
Ku�aklararas�

Dayan��ma” sosyal
sorumluluk projesini

gerçekle�tiriyor. Bu
projeyle bölümün son

s�n�f ö�rencileri,
çevredeki

ilkokullarda okuyan
küçüklere ve ya�l�
bak�mevlerinde

ya�ayan büyüklerine
destek veren

projeleriyle sosyal
sorumluluklar�n�n

bilincinde gençler olarak
mezun oluyorlar.

Son s�n�f ö�rencileri
2012-2013

akademik y�l�nda
proje kapsam�nda

üniversite
yerle�iminin

yak�n�ndaki ya�l�
bak�m evlerindeki
büyüklerini her gün

görmeye gittiler,
onlar�n an�lar�n� dinlediler,
birlikte eski foto�raflara bakt�lar,

yeni foto�raflar çektirdiler, �ark�lar
söylediler, halay çektiler, do�um

günü pastalar� kestiler,
piknik yapt�lar, geziler

düzenlediler,
üniversitede
sinema keyfini

ya�att�lar.
Y�l boyunca
sürdürdükleri
ziyaretlerinin

sonuncusunu
ö�renciler

�enli�e çevirdiler.
K�z ö�rencilerin pasta,

börek, kurabiye yapt���
ziyarette, sakinlerin

iste�i üzerine 700
adet yaprak

dolmas� yap�ld�.
Duyarl� gençlerin

bu sürprizine
kar��l�k

büyükleri de
enstrümanlar�n�

ellerine al�p �ark�lar
söylediler.

Huzurevi sakinleri, en çok
sevgiye, ilgiye ve
sevdiklerine hasret

olduklar�n� ve bir
y�l boyunca
onlar� yaln�z

b�rakmayarak
hasretlerine
bir nebze

olsun çare
olan, birlikte
güldükleri,

e�lendikleri  gençleri
“kendi evlatlar� ve kendi

torunlar�” gibi gördüklerini
belirttiler.

�s tan bul’un en can l� böl ge le rin den Ka d� -
köy Çar ��’da ya �an ma s� ola s� kal d� r�m
i� gal le ri ve gü rül tü kir li li �i ne kar �� Ka -

d� köy Be le di ye si ön lem al d�. Be le di ye nin
Çev re Mü dür lü �ü, ka me ra y� kal d� r�m i�-
 gal le ri ni tes pit için, mik ro fo nu da gü rül tü
kon tro lü için koy du.

Du rum dan ha ber siz olan Çar �� es na f�n -
dan Ali Ata lay, di lek çe ya za rak Ka d� köy
Kay ma kam l� ��’na ba� vur du. Di lek çe üze -
ri ne özel lik le iç ki ser vi si ya pan me kân la -
r�n yo �un ol du �u so kak la ra ge le rek ke �if
ya pan em ni yet yet ki li le ri ka me ra la r�n ken -
di le ri ve MO BE SE sis te miy le il gi si nin ol-
 ma d� �� n� söy le di. 

� SA DE CE DE S� BEL 
ÖL ÇÜ LÜ YOR

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk
ka me ra la r�n üze rin de ki mik ro fon la r�n ke -
sin lik le ka y�t al�n ma d� �� n� ve din le me ya -
p�lm d� �� n� be lir te rek, “Mik ro fon lar dan ses
kay d� al�n m� yor. Sa de ce de si bel öl çü mü
ya p� l� yor. Mik ro fon lar, gü rül tü s� n� r� olan
47 de si be lin a��l ma s� du ru mun da dev re ye
gi ri yor’ di ye ko nu� tu.
� MÜ DA HA LE DE ��L ÖN LEM

Ka d� köy Be le di ye si’nden ko nuy la il gi -
li ya p� lan aç�k la ma da, Ca fe ra �a Ma hal le si
Gü ne� li Bah çe So ka �a ko nu lan ka me ra la -
r�n so kak ta ki s�k ça �i kâ yet ko nu su olan
ma sa ve san dal ye le rin kal d� r�m i� ga li ni tes -
pit et mek ve ge ce bel li bir sa at ten son ra ses
yük sek li �i ni ölç me amaç l� ol du �u nu vur-
 gu lan d�. Ka me ra la r�n alt k� s�m da yer alan
öl çüm ale ti nin ses kay d� yap ma özel li �i bu-
 lun ma mak la be ra ber bel li bir de si be lin üs -
tün de ki ses öl çü mü nü gra fik ola rak ka y�t
al t� na al mak ta ve uya r� da bu lun du �u be lir -

ti le rek, “Uy gu la ma da ki amaç; me kân la ra
yö ne lik k� s�t la y� c� bir ça ba ve ya özel ya �a -
ma mü da ha le de �il, ya ya alan la r� n� i� gal -
ler den kur tar mak ve yük sek ses
�i kâ yet le ri nin tes pi ti ni an�n da yap mak ve
mü da ha le et mek tir. Bu tür �i kâ yet ler de i� -
lem ya p� la bil me si için nes nel ka y�t zo run -
lu dur. Gö rün tü le rin bir ba� ka ku rum la
pay la ��l ma s� söz ko nu su de �il dir” de nil -
di.

Önü müz de ki gün ler de Ka d� köy Be le di -
ye si ile Ka d� köy Çar �� Der ne �i bir ara ya
ge le rek ko nu nun tek rar de �er len di ri le ce �i
ö� re nil di.  
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ÖN CE SEV Gİ �
KÖTÜLÜK
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‹nal AY DI NO⁄ LU

ötü �ey le ri, kö tü olay la r�, kö tü in -
san la r�, özet le; kö tü le ri ve kö tü lük -
le ri sev me yiz. Ör ne �in, sa va� ol sun
is te me yiz, in san la r�n aç kal ma s� n�

is te me yiz, fa kir lik biz den uzak ol sun de riz.
Kö tü lük le rin ne ken di mi ze, ne ül ke mi ze, ne
ba� ka in san la ra ya k�n ol ma s� n� is te me di �i -
miz gi bi e�er iç ten ça ba gös te rir sek, tüm
bu kö tü lük le rin ve kö tü �ey le rin ön len me si -
ne kat k� da bu lu na bi li riz. Kö tü lük le rin ön len -
me si için po li se, bek çi ye, as ke re, or du ya
ge rek yok tur. Ken di miz, dü �ün ce, dav ra -
n��, an la y�� ve söz le ri miz le kö tü lük le ri en -
gel le ye bi le cek gü ce sa hi biz. �s ter sek in -
san la r�n kö tü lük ler den kur tul ma la r� na yar -
d�m c� ola bi li riz. 

Bun la r� ya pa bi le cek ola nak la r� m�z var -
ken, kö tü lük le ri ön le mek ye ri ne kö tü lük ler -
den �i kâ yet ede riz. Çün kü o da ha ko lay d�r.
Top lum da ki yol suz luk lar dan, ko lay ka -
zanç lar dan, �i ke den, rü� vet ten ya k� n� r�z.
Fa kat söz ko nu su ken di ç� ka r� m�z ol du �u
za man, tür lü ba ha ne ler bu lur ve ken di mi zi
hak l� ç� kar ma ça ba s� için de ko lay ka zanç -
la r�n tü mü ne yel ken aça r�z. 

�yi lik de kö tü lük de her in sa n�n ha mu -
run da mev cut tur. Her kes ken di ya �a m� na,
kar �� la� t� �� olay la ra, al�� kan l�k la r� na, ç� kar -
la r� na gö re iyi yön le ri ni de kö tü yön le ri ni de
ge li� ti re bi lir. Hiç bir in san ne tam iyi dir ne
de tam kö tü. Da� la ra ç� kan, ci na yet ler i� le -
yen, en a��r h�r s�z l�k la r�, hak s�z l�k la r� ya pan
ve kö tü de ni len in san la ra ba k� n�z; sev gi li si -
nin kar �� s�n da en yu mu �ak en sev gi do lu
in san olur. To ru nu ile oy nar ken en �ef kat li,
en mer ha met li in san lar ka dar göz le ri �ef -
kat le do lar, kol la r� yu mu �a c�k kav rar. Dün -
ya n�n gö zü üze rin de olan, iyi li �i ile ta n� nan
in san la r� bir gün ga ze te ler de okur su nuz ki
kar �� cins kar �� s�n da za y�f ka l�p zi na ile suç -
lan m�� ve ya ki �i sel ç� kar la r� kar �� s�n da za y�f
ka l�p rü� vet al m��. 

Tüm iyi lik le rin, rah met le rin ve be re ke tin
kay na �� olan Al lah dün ya da ki kö tü lük le re,
sa va� la ra, aç l� �a, çe �it li suç la ra ne den en -
gel ol maz? Ne den in san la r� yal n�z ca iyi
huy la ya rat ma y�p kö tü yan la r� n� da ha yat la -
r� na ka tar? Ne den in san la r� hem ne �ey le,
se vinç le, hem ac�y la, ke der le mu ha tap
eder? Ne den in san lar da do� ru, ah lak l�,
düz gün ya �a ma ye te ne �i var ken; bu na bir
de suç i� le me, do lan d�r ma, öl dür me ye te -
nek le ri ka tar. 

Biz ya �a m� kar ��t l�k la r�, z�t l�k la r� ve fak l� -
l�k la r� ile ya �a r�z. Ge ce ol ma dan gün dü zü,
si yah ol ma dan be ya z�, kö tü ol ma dan iyi yi
kav ra ya ma y�z. Kö tü yan la r� iyi yan la r�n dan
a��r ba san, ya ni kö tü de ni len in san lar kö tü
�ey ler yap mak, kö tü yü bi ze an lat mak ve
gös ter mek için gö rev üst le nen kim se ler dir.
�yi ile kö tü ara s�n da ki far k� an lat mak için
ken di le ri ni fe da et mi� ler dir. Bir bö lü mü
ruh sal sa kat l�k için de do� mu� lar d�r. Ör ne -
�in psi ko pat t�r lar ve ya ca ni ruh lu dur lar. Bir
bö lü mü ya �a d� �� ko �ul lar ne de niy le ruh sal
bo zuk lu �a u� ra m��, kin dar, sa dist ve �id -
det yan l� s� ol mu� lar d�r.  Bir bö lü mü ör ne �in
h�r s�z bir ai le de do� mu� tur ve ö� ren di �i en
önem li �ey h�r s�z l�k ol mu� tur. 

Ka d�n Er kek Dün ya s� isim li ders le ri ve -
rir ken k� sa bir öy kü oku mu� tum. E�in den
a��r �id det ve da ya n�l maz ezi yet gö ren bir
ha n�m, e�i ni ik na ede rek bir lik te bir psi ki -
yat ris te gi der ler. Psi ki yat rist ge rek li gö rü� -
me le ri yap t�k tan son ra, ha n� m� er te si gün
yal n�z gel me si için da vet eder. “E�in de do -
�u� tan ge len, ya �am için de kök le �en bir
çif te ki �i lik var, bu nu te da vi ede bil mem
ola s� de �il, ya kat la na cak s�n ve ya bo �a na -
cak s�n” der. Do �u� tan ruh sal bo zuk luk la r�
olan kö tü in san lar, ya çev re le rin de ki in san -
la r� ve ya ken di le ri ni ge li� tir mek için dün ya -
ya gel mi� ler dir. Ac� çek tir dik le ri in san lar -
dan da ha çok ac� çe ker ler. Kö tü lük yap t�k -
la r� in san lar dan da ha bü yük kö tü lü �ü ken -
di le ri ne ya par lar. 

Bu dün ya bi zim s� nav ye ri miz dir. Dün -
ya da her �ey düz gün, tüm in san lar iyi ol sa
ve hiç kö tü bir olay ya �an ma sa biz ne ile s� -
na na ca ��z? �yi ve kö tü kar �� s�n da ki tu tu -
mu mu zu na s�l be lir le ye ce �iz? Al lah bi ze
seç me ye te ne �i ve çok güç lü bir ira de ver -
mi� tir. �yi yi ve kö tü yü ta n� mak, ken di yo lu -
mu zu sap ta mak bi zim s� na v� m�z d�r. �s ter
kö tü yan la r� m� z�, is ter sek iyi yan la r� m� z� ge -
li� ti re bi li riz. �s ter sek ya �a d� �� m�z iyi ve
olum lu duy gu la r� çev re mi ze ya yar in san la -
r�n ge li� me si ne kat k� ya pa bi li riz. Ör ne �in
e�i min de vam et ti �i, Mer kez Bil gi Ala n�
Vak f� isim li ruh sal ge li �im ça l�� ma la r� na ön -
der lik ya pan ve e�i tim ve ren bir va k�f var d�r.
K� ��n Mal te pe’de ya z�n To ros Da� la r� üze -
rin de Hu zur Va di si de ni len bir alan da ça l� -
��r lar. Tüm ö� re ti le ri ruh sal zen gin lik için de
iyi in san ol mak la il gi li dir. Ör ne �in yaz l�k ça -
l�� ma la ra ba� lar ken üye ler ya r�m sa at lik ka -
t� l�m lar la 21 gün bo yun ca, 24 sa at hiç ke -
sin ti siz me di tas yon ya par lar. Bu ça l�� ma -
da ki tek amaç la r� ve di lek le ri in san l� ��n hu -
zur ve mut lu lu �u dur. Ba� ka in san lar da bu
amaç ve di lek le ça l�� ma yap sa, dün ya ya ne
ka dar çok olum lu ener ji akar bi lir mi si niz?
Ya z� m�n ba ��n da da söy le di �im gi bi yap t� -
�� m�z se çim ler le kö tü lük ler den ve kö tü un -
sur lar dan uzak la ��p iyi bir ya �am sür dü re -
bi li riz. Da ha ile ri si ni is ter sek de dü �ün ce,
dav ra n��, an la y�� ve söz le ri miz le dün ya ya
olum lu me saj lar gön de rip olum lu ve hu zur -
lu bir dün ya ya ula �a bil mek yo lun da hiz met
ede bi li riz. 

Kö tü in san la ra, kö tü lük ya pan la ra k�z -
ma y� n�z. On la ra mer ha met le yak la �� n�z; iyi -
li �i, �ef ka ti ve sev gi yi bu la bil me le ri için
umut ve an la y�� la yan la r�n da olu nuz. 

K
Foto�raflar: Ertu� AKGÜN

Yeditepe’li öğrencilerden
‘Kuşaklararası Dayanışma’

Gözetleme değil ses ölçümü yapılıyor

PARKART’TAN “DiRENiŞiN
ESTETiĞi” SERGiSi

Park Art �stanbul Sanat Galerisi
direni�e destek sergisi açıyor!

Foto�rafçı ve grafikerlere ça�rıda
bulunan Park Art, Direni�in Esteti�i
adını ta�ıyacak olan sergiyle ilgili �u
açıklamayı yaptı: “Ülkemizin dört bir

yanında devam eden Gezi Parkı
direni� hareketinde sanatın ve
sanatçıların duru�una saygıyla,

direni� hareketine üzerimize dü�en
�ekilde dahil olmak ve medyada
gösterilmeyen, görmemezlikten

gelinen her �eyin sanatsal bir �ekilde
dı�a vurumunu desteklemek için

“Direni�in Esteti�i” temalı bir karma
sergiyi gönüllü olarak organize

etti�imizi sizlerle payla�maktan
onur duyarız. 5 Temmuz

2013’de açmayı
planladı�ımız 1 ay

sürecek sergiyi gönüllü
bir grup sanatçı ve
sanatsever birlikte
düzenlemekteyiz. 

• Foto�raf, illüstrasyon,
video, grafik tasarım vb.

görsel sanat eseri
sahiplerine açık ça�rımızdır;

lütfen harekete dahil olmak
isterseniz 28 Haziran 2013 tarihine

kadar portfolyolarınızı veya konuya
uygun buldu�unuz eserlerinizin

bir kopyasını
info@parkartistanbul.com

adresinden bize
ula�tırınız. 

• Umarız ki ilk kez
düzenlemekte

oldu�umuz  bu açık
karma serginin sonuçları
umdu�umuzdan da iyi

olsun, ba�ka galeriler de bu
harekete dahil olsun, sergiler

hiç bitmesin, bir daha bir daha
açılsın... Sevgilerimizle…”

Kadıköy Belediyesi, masa
i�gallerini takip etmek ve

gece belli bir saatten
sonra ses yüksekli�ini
ölçmek için Çar�ı’ya
kamera ve mikrofon

yerle�tirdi.  Amaç; özel
ya�ama müdahale de�il

yaya alanlarını i�gallerden
kurtarmak ve yüksek ses

�ikâyetlerinin tespitini
anında yapmak...
Belediye, kamera

kayıtlarının hiçbir kurumla
payla�ılmayaca�ını da

vurguluyor.
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Ara� t�r ma lar, ho bi dü ze yin de bi le sa nat ve
spor e�i ti mi nin bir ço cu �un ha yat ba �a r� -
s� n� yük selt ti �i ni or ta ya ko yu yor.  Her ço -

cu �un ha ya t�n da mü zik ve sa nat mut la ka ol ma s�
ge rek ti �i ni be lir ten uz man lar, ço cu �un do� du �u
an dan iti ba ren mü zik le ta n�� t� �� n�, sa de ce iyi bir
din le yi ci ol ma s� n�n bi le ye ter li ol du �u nu be lir ti -
yor lar. Ço cuk la r�n he men hep sin de fak l� de re ce -
ler de de ol sa mü zik, sa nat ye te ne �i nin
bu lun du �u nu ifa de eden uz man lar, dik kat edil me -
si ge re ken nok ta n�n, bu ye te ne �in, iyi ve do� ru
bir e�i tim le or ta ya ç� ka r�l ma s� ol du �u nu söy lü -
yor lar.  Sa nat e�i ti mi, ço cuk ta sos yal le� mey le bir-
 lik te uyum için de ya �a ma y� et ki le ye rek, ken di ni
ifa de et me yi or ta ya ç� ka r� yor, top lum sal di sip li ni
ge li� ti rip ka li te yi ar t� r� yor. Bu ça l�� ma la r�n gü zel
bir ör ne �i ni ve ren Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk Sa -
nat Mer ke zi’nin �im di ye ka dar ger çek le� tir dik le -
ri ne k� sa bir ba k�� ata l�m…

� KA DI KÖY BE LE D� YE S� ÇO CUK SA -
NAT MER KE Z�

Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk Sa nat Mer ke zi; sa -
na t� ço cuk la r�n ya �an t� s� n�n par ça s� ha li ne ge tir -
mek, di �er di sip lin ler le ko or di ne li ola rak çok
bo yut lu dü �ün me si ni sa� la mak ve sa nat ç� ye ti� -
tir mek ten çok sa na ta du yar l�, es te tik duy gu su ge -
li� mi� ço cuk la r�n e�i tim al ma s� n� sa� la mak
ama c�y la fa ali yet le ri ni sür dü rü yor.

Kül tür ve Sa na t�n mer ke zi olan Ka d� köy’de,
Ka s�m 2007 iti ba ri ile be� ay r� kül tür mer ke zin de,
pi ya no-gi tar-ke man-ba� la ma ve vur ma l� çal g� lar
bran� la r�n da ba� la t� lan üc ret siz mü zik e�i ti mi se-
 fer ber li �i, ço cuk lar ile bir lik te üret me nin key fi ni
ya �a t� yor. 2009 Ekim ay� iti ba ri ile dans, ba le,
dra ma ve re sim ve halk mü zi �i ko ro su dal la r� da
fa ali ye te ba� la d�.  Ko nu sun da uz man 24 ö� ret -
men le bir lik te mer kez de 4 ya ��n dan 14 ya �� na ka -
dar top lam 2 bin 900 ö� ren ci nin e�i tim al ma s�
sa� la n� yor. Mü zik bö lü mün de; bin 500, dans, dra -
ma ve re sim bö lüm le rin de or ta la ma bin 400 ö� -
ren ci ile bir lik te bu y�l aç� lan 4-5 ya� gru bu için
“Er ken Ya� Mü zik E�i ti mi” ve “Rit mik Oyun
Gru bu” ça l�� ma la r� da dik kat çe ki ci.

Mer kez de vur ma l� çal g� lar la mü zik te ra pi ça -
l�� ma la r� sa ye sin de zi hin sel en gel li ö� ren ci ler de
unu tul ma m��. Mer ke zin ço cuk lar için yap t�k la r�
say mak la bit mi yor. 

� HÜ NER LER SER G� LEN D�
Ço cuk Sa nat Mer ke zi bu y�l da ça l�� ma la r� n�

dü zen le nen gös te riy le ta mam la d�.
Her y�l ol du �u gi bi bu y�l da Ha zi ran ay� n�n

ilk haf ta s�n da ö� ren ci ler, ö� ret men ler ve ve li le rin
ka t� l� m�y la unutulmaz bir gös te ri su nul du. Cad-
 de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde dü zen le nen ge le -
nek sel y�l so nu et kin li �i ile dö nem ta mam lan d�.

19 Ha zi ran Çar �am ba gü nü 19.30’da ki gös te -
ri de; Y�l d�z lar Mo dern Dans, halk Dans la r�, Y�l -
d�z lar Ba le Top lu lu �u, Halk Mü zi �i Ko ro su,
Ba� la ma Gru bu, Ri tim Gru bu ve Vur ma l� Çal g� -
lar, Dra ma Gru bu, Gi tar ve Yay l� Çal g� lar Or kes -
tra la r� ile ÇSM Ço cuk ve Genç lik Ko ro su
kon se ri ne ka dar top lam 14 fark l� su num ger çek -
le� ti ril di. Resim Bölümünün sergisi ise Kad�köy
Belediye Fuayesinde  yer alacak.

Mer ke ze ye ni ö� ren ci al� m� ve ka y�t lar her y�l
A�us tos ay� n�n ba ��n da be lir le nen ve du yu ru lan
ta rih ler de ya p� l� yor ve ye te nek s� na v� ile ye ni ö� -
ren ci al� n� yor. Ço cuk la ra üc ret siz e�itim verilen
merkezde müzik, dans ve bale bölümlerine kay�t
tarihleri 12 A�ustos - 6 Eylül tarihleri aras�nda. 

Kontenjan�n s�n�rl� oldu�u drama ve resim
bölümlerine kay�t tarihleri ise 2 - 5 ve 6 A�ustosta
yap�lacakt�r.
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Sanat e�itimi, çocukta
sosyalle�meyle birlikte uyum içinde
ya�amayı etkileyerek, kendini ifade
etmeyi ortaya çıkarıyor, toplumsal

disiplini geli�tirip kaliteyi artırıyor. Bu
çalı�maların güzel bir örne�ini veren

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat
Merkezi bu yıl da çalı�malarını

düzenlenen gösteriyle tamamladı.
Her yıl oldu�u gibi bu yıl da Haziran

ayının ilk haftasında ö�renciler,
ö�retmenler ve velilerin katılımıyla

CKM’de unutulmaz bir gösteri
sundu.  

ÇOCUK VE SANAT

Foto�raflar: Mustafa SÜRMEL�

ÇSM Yaylı Çalgılar Orkestrası

ÇSM Gitar Orkestrası

ÇSM Gitar Orkestrası ve Koro

ÇSM Modern Dans Grubu 

Çocukların gösterisini veliler ve davetliler ilgiyle izledi. 

Finalde tüm gruplar seyriciyi selamladı.

ÇSM Vurmalı Çalgılar Grubu Yaylı Çalgılara e�lik etti.

ÇSM Halk Müzi�i Korosu

ÇSM Vurmalı Çalgılar Grubu
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TÜRK Toraks Derne�i, Türk Tabipleri
Birli�i, Adli T�p Uzmanlar� Derne�i,

Türkiye Psikiyatri Derne�i, Halk
Sa�l��� Uzmanlar� Derne�i ve Türk

Farmakoloji Uzmanlar� Derne�i ortak
bir bas�n toplant�s� yaparak biber

gaz�n�n sa�l�k üzerindeki etkileri ile
ilgili bilgi vererek, biber gaz�n�n

yasaklanmas�n� talep ettiler. 
Emniyet güçleri taraf�ndan son

günlerde toplumsal olaylarda s�kl�kla
ve yo�un biçimde kullan�lan

gözya�art�c� kimyasallar�n kullan�m�n�n
yasaklanmas� ve Gezi Park� olaylar�

süresince binlerce insan�n
yaralanmas�na, 4 yurtta��n ölümüne
sebep olan �iddet emrini veren ve

uygulayan sorumlular�n aç��a
ç�kart�lmas�, hukuki

yapt�r�mlar�n
gerçekle�tirilmesi talebiyle

20 Haziran Per�embe
günü, Taksim Point Otel’de

bir bas�n toplant�s�
gerçekle�tirildi.  

Bas�n toplant�s�nda yap�lan
ortak aç�klamada; insan

sa�l���n� tehdit eden
gözya�art�c� kimyasallar�n

toplum üzerinde
kullan�lmas�n�n yasaklanmas�, yasalar�

ve uluslararas� sözle�meleri hiçe
sayarak, toplumun beden ve ruh

sa�l���n� bozan, en temel demokratik
hak kullan�m�n� engelleyen, �iddetle

bast�rma emrini veren, bu emri
uygulatan ve uygulayan, binlerce,

insan�n yaralanmas�na, dört
vatanda��n ölmesine neden olan
sorumlular�n belirlenerek hukuki
yapt�r�mlar�n gerçekle�tirilmesi 

talep edildi. 
Toplant�da kurum temsilcileri tek tek

söz alarak konuyla ilgili kayg� ve
görü�lerini dile getirdiler.

Türk Toraks Derne�i ad�na söz alan
Prof. Dr. Elif Da�l�, �öyle konu�tu:

“Türk Toraks Derne�i akci�er
sa�l���n� korumay� misyon edinmi� bir

dernektir ve solunum sa�l��� için
1992’den beri hizmet vermektedir.

Son ya�ad���m�z olaylarda kullan�lm��
olan gazlar�n akci�er sa�l���n�
do�rudan etkiledi�i, deneysel

çal��malarda ciddi olarak solunum
hasar� yapt��� tespit edilen bu gazlar�n

yüksek dozda kullan�ld��� takdirde
uluslararas� sözle�melere ayk�r�

oldu�u ve ayn� zamanda kal�c� akci�er
hasarlar� yapma olas�l��� oldu�u da
dü�ünülmü�tür. Bu yüzden, Türk

Toraks Derne�i biber gaz�na maruz
kalanlarda, de�i�ik illerde solunum
fonksiyon testleri yapmaktad�r. �lk
elimize gelen verilerin özeti �udur;
Maruz kalan ki�ilerin yüzde elli ikisi
kad�n, ortalama ya� 30, yüzde 48’si
üniversite mezunu, yüzde yirmi biri

üniversite ö�rencisi yüzde 41’i
5 metreden yak�n mesafeden

gaza maruz kalm��, yüzde
21’i kapal� alanda maruz
kalm��. Yapt���m�z testler
s�ras�nda yüzde 78’inde
öksürük, yüzde 74’ünde

gö�üs a�r�s�, yüzde
50’sinde balgaml� öksürük

tespit ettik. Yüzde 3’ü
kanl� balgam ç�kar�yordu

ve kanl� balgam
ç�karanlar�n solunum fonksiyon

testleri dü�ük bulunmu�tu. Bu ki�ilerin
yüzde 96’s� herhangi bir sa�l�k

kurumuna ba�vurmamay� tercih
etmi�ti. Bu ki�iler uzun dönemli takip
edilecek ve kal�c� solunum fonksiyon

etkileri de�erlendirilecektir. Türk
Toraks Derne�i olarak solunum

yoluna giden ilaçlar�n zarars�z oldu�u
ispat edildi�i zaman ruhsat al�nabildi�i

bir ülkede, ast�m� olan ya da ast�m�
oldu�unu bilmeyen insanlar�n üzerine
gaz s�k�lmas�n�n son derece tehlikeli

sonuçlara yol açaca��n�
dü�ünmekteyiz. Birlikte çal��t���m�z

Avrupa Solunum Derne�i ve
Amerikan Toraks Derne�i, Dünya
Sa�l�k Örgütü gibi örgütlere yaz�l�
talepte bulunduk. Bununla birlikte

ortak olarak bu gazlar�n insan
üzerinde kullan�m�n�n durdurulmas�

için çal��malar ba�lat�yoruz.”

Ka d� köy Be le di ye si her
y�l Ka d� köy’de bu lu nan
özel has ta ne ler le i� bir -

li �i ya pa rak, dar ge lir li ai le le -
rin ço cuk la r� n� sa� l�k l�
or tam lar da uz man he kim le re
sün net et ti ri yor ve ço cuk la r�n
k� ya fet le ri ni ve ri yor. Bu y�l
17 Ha zi ran-12 Tem muz ta-
 rih le ri ara s�n da ran de vu sis te -
miyle özel has ta ne ler i� bir li �i
ile 350 ço cu �un sün ne ti ger -
çek le� ti ri le cek. Sün net prog -
ra m� na; Ka d� köy �i fa Sa� l�k
Gru bu, Özel �s tan bul Me di -
pol Has ta ne si, Özel Ka d� köy
Flo ren ce Nigh tin ga le Has ta -
ne si, Özel Ça �� ner Has ta ne si,
Özel Ec ho mar Göz te pe Has-
 ta ne si, Özel Ac� ba dem Ka d� -
köy Has ta ne si, Özel
Ac� ba dem Koz ya ta �� Has ta -
ne si ve Cen tral Hos pi tal Koz -
ya ta �� ol mak üze re top lam 8
has ta ne des tek olu yor. Ka d� -
köy �i fa Ka d� köy Has ta ne si
Üro lo ji Uz ma n� Op.Dr. Mus -
ta fa Gün han,  Sün ne tin öne-

 ril me si nin ba� l� ca ne den le ri ara -
s�n da; tek rar la yan üri ner yol en-
 fek si yon la r�, pe nis kan ser le rin de
rol oy na ma s� ve “pa ra fi mo sis”
de ni len ve na di ren gö rü len pe nis

ba �� n�n ge ri ye iti le me me si du-
 rum la r� ol du �u nu be lir ti yor.
Gün han, “Sün net cer ra hi bir
gi ri �im dir. Lo kal ve ya ge nel
anes te zi al t�n da ger çek le� ti ri -
lir. Her iki gi ri �im ön ce si e�er
ço cu �un ya �� uy gun sa sün net
hak k�n da bil gi ve ril me li, ço cu -
�a kon fo ru hak k�n da gü ven
a�� lan ma l� d�r. Sün ne tin en s�k
gö rü len iki komp li kas yo nu ka -
na ma ve pe nis de ri sin de
ödem dir. Bu gi ri �im ön ce sin -
de ve son ra s�n da an ti bi yo ti �e
ih ti yaç yok iken, bü yük ço -
cuk lar da öde mi ve a� r� y�
azalt mak ama c�y la bir ta k�m
�u rup lar kul la n� la bi lir. Sün net
son ra s� bü yük ço cuk lar da be-
 lir li bir sü re ha vu za ve ya de ni -
ze gir mek, bi sik le te bin mek ve
top oy na mak ya sak lan ma l� d�r”
di yor.

Her yıl oldu�u gibi bu yıl da dar gelirli
ailelerin çocuklarını sünnet ettiren
Kadıköy Belediyesi’ne ilçedeki özel

hastaneler de destek veriyor. 
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Kadıköylü minikler sünnet oluyor

KADIKÖY’ÜN tanınmı�
simalarından Sosyal

Sigortalar Kurumu Eski
Bölge Ba�kan Yardımcısı

olan, emeklili�inden
sonra Petra A.�.’de

çalı�an Sunay Beslen,
trajik bir kaza sonucu

aramızdan ayrıldı. �ki kız
çocuk annesi olan Sunay

Beslen, hayata ba�lı,
ya�amın her türlü
zorlu�unu iyilik ve

ho�görü potasında eriten,
zarif ki�ili�iyle herkesin

takdirini kazanmı� biriydi.
�� arkada�larına anne

�efkatiyle yakla�ıp, özel

dertlerine bile çare bulan,
arkada�lık ve dostlu�u
çevresine en iyi �ekilde

yansıtan bu örnek insanı
kaybetmenin üzüntüsünü

ya�ıyoruz. Ölümüyle
tanıyan herkesi yasa
bo�an Sunay Beslen
nurlar içinde yatsın…

Gazete Kadıköy olarak
öncelikle kızı Huzur ile
Ahu’ya sabırlar, Sunay
Beslen’e de Allah’tan

rahmet diliyoruz.. Ailesi
ve tüm yakınlarının ba�ı

sa�olsun…

Esma BAYRAKTAR

Sunay Beslen, vefat etti

12

Biber gazı yasaklansın!

Geçti�miz hafta

bir basın

toplantısı

düzenleyen

sa�lık örgütleri,

ortak bir

bildiriyle biber

gazının

yasaklanmasını

talep etti. 
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�stanbul’da lisanslı
sporcu sayısında artı�
var. �stanbul’da sporcu

sayısı artıyor. �stanbul’da lisanslı sporcu ve kulüp
sayısında artı� oldu�u açıklandı. Spora ve sporcuya
verilen katkı ile birlikte lisanslı sporcu sayısı ve spor
kulübü sayısının arttı�ı belirtilirken, son yıllarda spor

alanında yapılan yatırımların bunda etkili oldu�u ifade
edildi. Uluslararası alanda alınan ba�arılı sonuçlarında

katkısıyla birlikte spora olan ilgi de giderek artıyor.
Buna göre �stanbul’da 2011 yılında 211 bin 645 olan

sporcu sayısının 2012 yılında 297 bin 160, 2013 yılında

da 321 bin 48 rakamına
ula�tı�ı açıklandı. �stanbul �l
Gençlik Hizmetleri ve Spor

Müdürlü�ü’nün internet sitesinden verdi�i haberde;
“Türkiye’deki 2 bin 588 bin 65 lisanslı sporcunun 321
bin 48’i ilimizde olup bu sporcuların 96 bin 249’u faal

lisanslı sporcu. Ülkemizdeki faal sporcuların da yüzde
15,95’i �stanbul’da. Türkiye’deki 12 bin 107 kulüpten

1584’ü ilimizde olup bu kulüplerin 1235’i spor kulübü, 57
tanesi ihtisas kulübü, 38 tanesi müessesse kulübü, 3

tanesi askeri kulüp ve 251 tanesi de okul spor
kulübüdür” denildi.

Spora ilgi büyüyor
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Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr

17. Ak de niz Oyun la r� 20-30 Ha zi ran 2013
ta rih le ri ara s�n da 32 spor da l�n da Mer sin’de
ger çek le� ti ri li yor. Ak de niz’e k� y� s� olan ül -

ke ler ara s�n da dört y�l da bir dü zen le nen spor ya -
r�� ma la r� olan Ak de niz Oyun la r�, Ak de niz
ül ke le ri ara s�n da top lum sal ve kül tü rel ya k�n la� -
ma y� sa� la mak ama c�y la dü zen le ni yor. At le -
tizm, bas ket bol, bi sik let, boks, cim nas tik,
es krim, fut bol, gü re�, hal ter, hent bol, ju do, ma -
sa te ni si, te nis, yel ken, yüz me ve vo ley bol bü -
tün Ak de niz Oyun la r�'n�n prog ra m�n da yer
al� yor. 

Olim pi yat ku ral la r� n�n ge çer li ol du �u Ak d-
e niz Oyun la r� ilk kez 1948 Lon dra Olim pi yat
Oyun la r� s� ra s�n da Ulus la -
ra ra s� Olim pi yat Ko mi te si
As ba� ka n� ve M� s�r Olim -
pi yat Ko mi te si Ba� ka n�
Türk as�l l� Mu ham med
Ta hir Pa �a’n�n öne ri si ile
gün de me gel di.

Tür ki ye ile do kuz Ak-
 de niz ül ke si nin Olim pi yat
Ko mi te le ri bu öne ri yi
olum lu kar �� la y�n ca, 1961 y� l�n da Ulus la ra ra s�
Ak de niz Oyun la r� Ko mi te si (ICMG) ku rul du.
Mer ke zi Ati na'da bu lu nan ko mi te oyun la r�n dört
y�l da bir Ak de niz’e k� y� s� olan ül ke le rin spor cu -
la r� ara s�n da ve yi ne Ak de niz k� y� s�n da ki bir
kent te ya p�l ma s� na ka rar ver di. Ak de niz Oyun-

 la r�’n�n il ki 5-12 Ekim 1951 ta rih le ri ara s�n da,
10 ül ke den 734 spor cu nun ka t� l� m� ile M� s�r'�n
�s ken de ri ye �eh rin de dü zen len di. Ak de niz
Oyun la r�’n�n tümüne ka t� lan Tür ki ye 1971 y� -
l�n da 6. Ak de niz Oyun la r�’na �z mir’de ev sa hip -
li �i yap t�. Bun dan ön ce ki 16. ve son Ak de niz
Oyun la r� 23 ül ke den 3 bin 458 spor cu nun ka t� -
l� m� ile 2009 y� l�n da �tal ya'n�n Pes ca ra ken tin de
dü zen len di. 

� 17. AK DE N�Z OYUN LA RI 
MER S�N’DE

Mer sin, XVI I. Ak de niz Oyun la r� or ga ni zas -
yo nu için da ha ön ce ev sa hip li �i ko nu sun da
aday l� �� n� aç�k la ma s� na kar ��n, 2007 y� l�n da �tal -

ya'n�n Pes ca ra ken tin de
ya p� lan ge nel ku rul ve
aday se çim le rin de Yu-
 na nis tan’�n Vo los ken ti
se çil di. Mer sin ise son ra -
dan 2017 Ak de niz
Oyun la r� için ba� vu ru da
bu lun du. An cak 28 0cak
2011 ta ri hin de
ICMG’nin al d� �� ka rar

ile Ak de niz Oyun la r� ev sa hip li �i Yu na nis tan’�n
Vo los ken tin den al�n d�. Bu nun üze ri ne ICMG
Mer sin, Tar ra go ne, Tri po li ol mak üze re üç �eh -
ri aday gös ter di. 23 �u bat 2011 ta ri hin de ya p� lan
oy la ma da 2013 Ak de niz Oyun la r�'n�n ev sa hip -
li �i ni Mer sin ka zan d�. 

So nun cu su 2011 y� l�n da Trab zon’da
ger çek le� ti ri len Av ru pa Genç lik Olim -
pik Yaz Fes ti va li’nin (EYOF) 12’nci si

14-19 Tem muz 2013 ta rih le ri ara s�n da Hol-
 lan da’n�n Ut recht ken tin de dü zen le ne cek. 49
ül ke den yak la ��k 2 bin 700 genç spor cu fes-
 ti val de at le tizm, bas ket bol, bi sik let, cim nas -
tik, hent bol, ju do, te nis, vo ley bol ve yüz me
dal la r�n da mü ca de le ede cek. 

EYOF or ga ni zas yo nu na; Ar na vut luk,
An do ra, Er me nis tan, Avus tur ya, Azer bay -
can, Be yaz Rus ya, Bel çi ka, Bos na Her sek,
Bul ga ris tan, H�r va tis tan, K�b r�s Rum Ke si -
mi, Çek Cum hu ri ye ti, Da ni mar ka, Es ton ya,
Ma ke don ya, Fin lan di ya, Fran sa, Gür cis tan,
Al man ya, �n gil te re, Yu na nis tan, Ma ca ris tan,
�z lan da, �r lan da Cum hu ri ye ti, �s ra il, �tal ya,
Le ton ya, Lih te� tayn, Lit van ya, Lük sem burg,
Mal ta, Mol do va, Mo na co, Ka ra da�, Hol lan -
da, Nor veç, Po lon ya, Por te kiz, Ro man ya,
Rus ya, San Ma ri no, S�r bis tan, Slo vak ya,

Slo ven ya, �s pan ya, �s veç, �s viç re, Uk ray na
ve Tür ki ye ka t� l� yor.

EYOF Yaz Or ga ni zas yon la r� da ha ön ce;
1991’de  Brük sel (Bel çi ka), 1993 ‘te Val -
kens wa ard (Hol lan da), 1995’te  Bath (�n gil -
te re), 1997’de  Liz bon (Por te kiz), 1999’da
Esb jerg (Da ni mar ka), 2001’de  Mur ci a (�s p-
an ya), 2003’te  Pa ris (Fran sa), 2005’te  Lig-
 na no Sab bi ado ro (�tal ya), 2007’de  Bel grad
(S�r bis tan), 2009’da  Tam pe re (Fin lan di ya),
2011’de  Trab zon’da (Tür ki ye) dü zen len di.

2013’te  Ut rech’te (Hol lan da) ya p�l d�.
2015’te  Tif lis’te (Gür cis tan) dü zen len me si
plan la n� yor. 

� 17 YA� SI NI RI VAR
EYOF ilk kez Hol lan da Mil li Olim pi yat

Ko mi te si'nin 75. ku ru lu� kut la ma la r� kap sa -
m�n da 1987 y� l�n da be� ül ke nin ka t� l� m�y la
tek gün ola rak dü zen len di. Da ha son ra Ulus-
 la ra ra s� Olim pi yat Ko mi te si’nin (IOC) pat -
ro na j�n da iki y�l da bir ya p�l ma s� na ka rar
ve ri len or ga ni zas yo nun il ki 32 ül ke nin ka t� -
l� m� ile 1991 y� l�n da Brük sel’de Av ru pa
Olim pik Genç lik Gün le ri ad� al t�n da ger çek -
le� ti. EYOF’a 17 ya� ve al t� spor cu lar ka t� -
la bi li yor. Av ru pa’da ki genç spor cu la r�
dost luk, fa ir-play, ho� gö rü, ba r�� ru huy la bir
ara ya ge tir mek ama c�y la plan la nan EYOF’a
ka t� lan spor cu la r�n bir ço �u da ha son ra ka t�l -
d�k la r� Olim pi yat Oyun la r�’nda isim le ri ni
du yu rur ken, ba z� la r� ül ke le ri ne Olim pi yat
ma dal ya la r� ile dön dü ler.

2013 MERSiN 
Akdeniz Oyunları

BAŞLADI

�s tan bul Göz te pe Spor tif Ge li �im Ku lü bü
Der ne �i ta ra f�n dan dü zen le nen Cad de bos -
tan Yaz Tur nu va s�’nda Ka d� köy lü ler bir

ara ya gel di. 
Ka d� köy’de ki fark l� ku lüp ler den yak la ��k

200 spor cu nun ka t�l d� �� ve Ple on Spor ti vo Fit-
 ness Cen tre ile K� ra ça Ba l�k, Fu ji Film gi bi fir-
 ma la r�n spon sor ol du �u �s tan bul Göz te pe
Spor tif Ge li �im Ku lü bü Der ne �i Cad de bos tan
Yaz Tur nu va s�’nda, Ka d� köy lü ler hem ke yif -
li bir haf ta so nu ge çir di hem de cen til men lik
do lu maç lar la spo ra ade ta doy du.

Ka d� köy lü le rin bü yü �ü kü çü �üy le Cad de -
bos tan’da ki tur nu va sa ha s� na ge le rek ke yif le
des tek le di �i ve yo �un il gi gös ter di �i tur nu va
son de re ce  ne �e li   geç ti. Tur nu va da; bi rin ci -
li �i  genç mil li oyun cu lar dan ku ru lu  K� ra ça
ka zan d�. �kin ci li �i  Pa muks por, üçün cü lü �ü
ise Vo ley bol Nos tal ji  ta k� m� ka zan d�. 

Tur nu va da de re ce ye gi ren le re ana spon sor
ta ra f�n dan  2’�er ay l�k  üc ret siz üye lik ve ri lir -
ken, ay r� ca  Fu ji Film  en de �er li oyun cu ya
fo to� raf ma ki ne si he di ye et ti.  Tur nu va da tüm
su ih ti yaç la r� ise Cad de bos tan K� ra ça Ba l�k
kar �� la d�.

Gençlik Utrecht’te buluşacak
2013 Utrecht Avrupa
Gençlik Olimpik Yaz

Festivali gençliği 
buluşturacak.

Geçtiğimiz hafta sonu
düzenlenen

Caddebostan Yaz 
Turnuvası’nda renkli

görüntüler vardı.

Kadıköylüyü buluşturan turnuva

�s tan bul’da dü -
zen le nen 5. �s-
 tan bul Rit mik

Jim nas tik Tur nu va -
s�, 11 ül ke den 155
spor cu nun ka t� l� -
m�y la �s tan bul Bur -
han Fe lek 50. Y�l
Spor Sa lo nu’nda
ba� la d�.

2 gün sü re cek
tur nu va n�n aç� l�� se -
re mo ni si ne; spor cu -
lar la bir lik te
�s tan bul Bü yük �e hir
Be le di ye si Spor A�.
Ge nel Mü dür Yar -
d�m c� s� Se lim Ter zi
�s tan bul Genç lik
Hiz met le ri ve Spor

�l Mü dür Yd. Ad nan Ku -
zu, S�t k� De mir ve Üs kü -
dar Genç lik Hiz met le ri ve
Spor �l çe Mü dü rü Ya vuz
Dal k� l�ç ile se yir ci ler ka -
t�l d� lar.

Tur nu va n�n aç� l�� ko -
nu� ma s� n� �s tan bul Bü -
yük �e hir Be le di ye si ad� na
Spor A�. Ge nel Mü dür
Yar d�m c� s� Se lim Ter zi
yap t�. Ter zi ko nu� ma s�n -
da, “Ül ke miz de ko nuk et-
 ti �i miz tüm spor cu
kar de� le ri mi ze mü sa ba ka
bo yun ca, ba �a r� lar di ler;
iki gün sü re cek olan mü -
sa ba ka la r�n ül ke miz ad� -
na ha y�r l� ol ma s� n�
di le rim” de di.

Uluslararası 5. istanbul Ritmik 
Jimnastik Turnuvası başladı
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‘Muhteşem solucanlar’ fuarın gözdesi oldu!   
KADIKÖY Belediyesi’nin “Muhte�em

Dönü�üm” Solucanlarla Kompost
Projesi, REW �stanbul 2013 “9. Geri

Dönü�üm, Çevre Teknolojileri ve Atık
Yönetimi Uluslararası Fuarı”na Marmara

Belediyeler Birli�i tarafından “Altın
Karınca Ödülleri” verilen “Örnek

Belediyecilik Çevre Projeleri”
kapsamında davet edildi. 13-16

Haziran’da gerçekle�tirilen fuarda aynı
zamanda Marmara Belediyeler Birli�inin

Çevre Yönetim Merkezi tarafından
koordine edilen “Proje Tanıtım Günleri
ve Sunumları” çerçevesinde projenin
sunumu gerçekle�tirildi. “Muhte�em
solucanlar”, çok
sayıda yerli ve

yabancı katılımcının
bulundu�u fuar

etkinliklerinde yo�un
ilgi gördü.

220 Ö�RENC�
SOLUCANLARLA

TANI�TI!
Eylül 2012’de

Marmara Belediyeler
Birli�inin düzenledi�i

ve 520 projenin
katıldı�ı “Örnek

Belediyecilik Projeleri” Yarı�masında
“Altın Karınca Ödülü” de almı� bulunan

Muhte�em Dönü�üm-Solucanlarla
Kompost Projesi ile ö�retmen ve

ö�rencilerde organik atık yönetimi
bilincinin olu�ması amaçlanıyor. Bu

kapsamda Kadıköy’deki
ö�rencilere, organik atıkların

geri dönü�ümü solucanlar
aracılı�ıyla uygulamalı olarak

gösteriliyor. Mart 2012’de
ba�layan proje uygulamaları

iki e�itim döneminde
gerçekle�tirildi, Mayıs

2013 itibariyle Kadıköy ilçe
sınırlarında bulunan resmi ve

özel okullarından
toplam

8 ilkö�retim okulu
ve 3 anaokulunda

çalı�malar
tamamlandı.

Bu kapsamda,
toplam 220 ö�renciye

ula�ıldı, uygulamalı e�itimler
neticesinde solucan hasatı
gerçekle�tirildi. 2013 E�itim
döneminde proje katılımcısı
ö�renciler arasında bir resim

yarı�ması da düzenlendi.
Yarı�ma sonucunda Ye�ilbahar

�lkö�retim Okulu’ndan Elin Necef Uymaz
birinci, Kalamı� �ehit Murat Özyalçın
�lkö�retim Okulu’ndan �rem Mataracı

ikinci ve Özel Anakent �lkö�retim
Okulu’ndan Lara Do�an da üçüncü oldu. 

● Gökçe UYGUN

Ka d� köy’ün plan lan ma s�n da ta sa r� ma
yer ve ril me si için ku ru lan Ta sa r�m
Atöl ye si Ka d� köy (TAK Ka d� köy),

ilk ma ket et kin li �i ni ger çek le� tir di. 
22 Ha zi ran Cu mar te si gü nü Yo �urt çu

Par k�’nda ya p� lan “Kes TAK” atöl ye sin de,
Mo da-Ta ri hi Çar ��-Yel de �ir me ni ve ci va r� -
n�n sa kin le ri ma hal le le ri nin ma ket le ri ni yap -
t� lar. Ço cuk la r�n da bü yük il gi si ni çe ken bu
et kin lik le Ka d� köy lü ler hem ma hal le le ri ni
fark l� bir göz le gör mü� ol du lar, hem de gü -
ne� li bir Cu mar te si gü nün de Yo �urt çu Par -
k�’n�n gü zel at mos fe rin de bir ara ya gel mi�
ol du lar. Et kin li �in Yo �urt çu Par k�’nda dü -
zen len me si nin bir di �er ama c� da Ka d� köy -
lü le rin dik ka ti ni il çe nin park la r� na çek mek
ve bu ra la r� kul lan ma ya da vet et mek. Ka d� -
köy Be le di ye Ba� kan Yar d�m c� la r� Mus ta fa
De mir can ve Hu lu si Özo cak’�n ka t�l d� �� et -
kin lik te ay r� ca, Ka d� köy lü ler ku ru lan pa no -
ya “Na s�l bir Ka d� köy?” so ru su na ya n�t la r� -
n� da yaz d� lar. Ma hal le sa kin le ri da ha ye �il,
yü rü ne bi lir ve bi sik let yol la r� olan bir Ka d� -
köy is ter ken, mi nik le rin “Don dur ma c� ya da -
ha ko lay ula ��m, lu na park, yav ru ke di hay -
va nat bah çe si” gi bi is tek le ri ka t� l�m c� la r� gü -
lüm set ti. Yo �urt çu Park’nda ya p� lan Ge zi

di re ni �i fo rum la r� da pa no ya yan s� d�. Bir ka -
t� l�m c� “Di re ni yo rum çün kü; da ha öz gür bir
Ka d� köy is ti yo rum. Da ha faz la ye �il alan,
in san ve hay van hak la r� na say g� is ti yo rum.
Gü zel, hu zur lu ve te miz bir çev re is ti yo rum.
Di re ni yo rum çün kü p� r�l p� r�l bir Tür ki ye is -
ti yo rum!” di ye yaz d�. Ma hal le le ri ni ma ket

ya pa rak al g� la mak için kes-tak-ya p�� t�r ya -
pan Ka d� köy lü ler’in ma ket le ri, Yel de �ir me -
ni’nde ki TAK Ka d� köy’de ser gi le ne cek.
TAK yet ki li le ri, ma hal le le rin de Kes TAK
atöl ye si dü zen le mek is te yen tüm gö nül lü
Ka d� köy lü le ri ken di le riy le ile ti �i me geç me -
ye da vet edi yor. www.ka di koy ta sa rim.org

Mahallenin maketini yaptılar
Tasarım Atölyesi Kadıköy’ün (TAK Kadıköy), 22 Haziran
Cumartesi günü Yo�urtçu Parkı’nda yapılan “KesTAK”

atölyesinde, Moda-Tarihi Çar�ı-Yelde�irmeni ve civarının
sakinleri mahallelerinin maketlerini yaptılar.

Geri dönü�üm fuarına katılan
Kadıköy Belediyesi’nin

muhte�em solucanları, ilgi
oda�ı oldu....

KATILIMCI OKULLAR
Muhte�em dönü�üm solucanlarla

kompost projesi kapsamında plaket
alan katılımcı okullar �öyle; 

� Kalam�� �ehit Murat Özyalç�n �lkö�retim
Okulu 

� Özel Anakent �lkö�retim Okulu 
� Mustafa Ayk�n �lkö�retim Okulu - Ana

S�n�f�
� Faik Re�it Unat �lkö�retim Okulu

� Kad�köy Belediyesi Mevhibe �nönü
Çocuk Yuvas�

� Ye�ilbahar �lkö�retim Okulu 
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