
SOMA’DA ya�anan maden oca�ı faciasında
�u ana kadar açıklanan rakamlara göre,

282 canımızı yitirdik. Acımız büyük. Gazete
Kadıköy olarak, hayatını kaybeden i�çilerimize

Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına
ba�sa�lı�ı diliyoruz. Ya�anan büyük acıya Türkiye

genelinde büyük tepkiler var. Kadıköy’de de
Soma’da hayatını kaybeden i�çiler için protesto
gösterileri sürüyor. Bu etkinliklerin ayrıntılarını,

3. sayfamızdaki haberimizde okuyabilirsiniz.   

� 16 - 22 MAYIS 2014 � Y›l: 14 � Say›: 738

�� Haberi 11. Sayfalarda

Kadıköy’den Soma’ya
DESTEK EYLEMLERi
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“TÜRKÇENiN Dudaklarısın Sen”
kitabıyla 2014 yılı Necatigil �iir
Ödülü’ne de�er görülen Enver
Ercan “Adım  Necatigil ile aynı

cümlede geçti�i için mutluyum”
dedi. � Haberi Sayfa 6’da

ÜSTÜN yetenekli çocuklar için uygun
e�itim ortamlar olu�turmayı ve

velilerine destek vermeyi amaçlayan
Üstün Yetenekli Çocukların Aile
Platformu’nun (ÜYÇAP) ücretsiz

seminerleri devam ediyor. 
� Haberi 12. Sayfada

BÜYÜK yüzeylerin
ressamı olarak
bilinen Harun

Antakyalı'nın, yeni
sergisi ‘Apartopar’,
Kadıköy’de açıldı.

� Haberi
6. Sayfada

Üstün yetenekli
çocukları anlamak…

Kadıköy’de ‘APARTOPAR’ bir sergi! Necatigil Şiir Ödülü,
Enver Ercan’a!

�� Haberi 7. Sayfada

KADIKÖY’DE ya�ayan Rum
toplumunun dünü ve bugününü
anlatan Khalkedon belgeseli,

24  Mayıs’ta Kadıköy’de ücretsiz
olarak gösterilecek. Nefret suçunu

ele alan ‘Nefret’ belgeseli de
Kadıköy’deki 3 ücretsiz gösterimde

seyircisine sunulacak.

KADIKÖY’DE
belgeselli günler

�� Haberi 9. Sayfada

Apartman kapınızın önüne koydu�unuz büyük saksının,
i�yerinizin önündeki masa ve sandalyelerin, engelli yurtta�ların

önüne yeni engeller çıkarttı�ının farkında mısınız?
�� Haberi 10. Sayfada

Mart ay�nda aç�l��� gerçekle�tirilen
Kad�köy Belediyesi Tarih Edebiyat

Sanat  Kütüphanesi (TESAK), Ankara
Sanat Tiyatrosu'nun (AST) kurulu�unun
50. y�l�n� tamamlamas� vesilesiyle, bir

toplant� düzenliyor.

AST “50+1” 
SEMPOZYUMU
KADIKÖY’DE

�� Haberi 8. Sayfada

KADIKÖY Belediyesi, 10-16 May�s Engelli
Haftas�’nda ünlü sanatç�larla sanata gönül veren
engelli müzisyenleri ayn� sahnede bulu�turarak,

sanat�n engel tan�mad���n� gösterdi. Oyuncu Mert
F�rat’�n sundu�u ve kat�l�m�n ücretsiz oldu�u

gecede sanat�n farkl� dallar�na ait birbirinden güzel
eserler, engelli sanatç�lar ile ünlü sanatç�lar

taraf�ndan birlikte sunuldu.

SANAT ENGEL TANIMADISANAT ENGEL TANIMADISANAT ENGEL TANIMADISANAT ENGEL TANIMADISANAT ENGEL TANIMADISANAT ENGEL TANIMADI

EMPATi’nin
sahnesine buyrun!
EMPATi’nin
sahnesine buyrun!
EMPATi’nin
sahnesine buyrun!
EMPATi’nin
sahnesine buyrun!
EMPATi’nin
sahnesine buyrun!
EMPATi’nin
sahnesine buyrun!
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Tecrübeli �ngilizce
ö�retmeninden Anadolu

Liseleri ve Üniversite
ö�rencilerine özel ders.

Tel: 0532 522 13 28

�NG�L�ZCE DERS

16 - 22 MAYIS 20142 SANATKÜLTÜR

Altıyol Bahariye Süleyman
Paşa Sokak-No: 21 KADIKÖY

REZERVASYON.0216 550 40 41

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

TÜM MÜ�TER�LER�M�Z�N
H�ZMET�NDEY�Z…

MEHMET EKiCi

Yaz ge li yor, ar t�k  Ka d� köy
Öz gür lük Par k�'nda el le -
rin de ki ka ��t lar la he ye -

can için de ko �an genç ler
gö re bi lir si niz. Pe ki bu genç -
ler el le rin de ka ��t lar la ne re ye
ko �u yor lar aca ba? 

Yap t�k la r� bir spor. Ad� or -
yan ti ring… (�n gi liz ce si ori en te -
ering) Özet le an la ta cak olur sak
pu su la ile yön bul ma spo ru. Her ya� ta in sa -
n�n ya pa bi le ce �i bir spor olan or yan ti ring -
te amaç; de tay l� bir ha ri ta üze ri ne
i�a ret len mi� nok ta la r� en k� sa sü re de bul-
 mak… Tüm nok ta la r� s� ra s� ile bu lup ge -

len en h�z l� spor cu o par ku run bi-
rin ci si olu yor. Or yan ti ring spo -

ru genç ya� l� her kes ta ra f�n dan
ya p� la bi le ce �i ni söy le yen �s-
 tan bul Or yan ti ring �l Tem sil -
ci li �i de bu spo ru yay mak için
et kin lik ler dü zen li yor. Bu kap-

 sam da be lir li gün ler de Öz gür -
lük Par k�'nda 7’den 70’e tüm

Ka d� köy lü ler için etkinlik or ga ni ze
edi li yor. Öz gür lük Par k� Or yan ti ring Et -
kin lik le ri'nde as�l amaç or yan ti ring spo ru -
nun te mel ku ral la r� n� ö� ret mek; ha ri ta
oku mak, bu lun du �u or tam da ha ri ta üze -
rin de ne re de ol du �u nu tes pit ede bil mek,

be lir len mi� he def le re ula� mak ve ta bii  ki
ha re ket edip do �a da spor yap mak…
� KA TIL MAK �Ç�N NE YAP MA LI SI NIZ? 

Öz gür lük Par k� Et kin lik ta rih le ri ni
www.is tan bu lor yan ti ring.com si te sin den
ta kip ede bi lir, yi ne bu si te üze rin den ka y�t
ola bi lir si niz. (Haf ta ara s� per �em be sa at
20:00 ile 22:00 ara s�n da, haf ta so nu da cu -
mar te si sa bah la r� 10:00 ile 12:00 ara s�n da) 

De tay l� bil gi için; 0212 281 7975 

● Nusret KARACA

18. Ge le nek sel Kül tür Sa nat Et kin lik -
le ri çer çe ve sin de ger çek le �en “�s tan -
bul Ka d� köy Li se si Ki tap �en li �i”nin

onur ko nu �u, Türk ede bi ya t� n�n önem li is -
mi Ka d� köy lü ya zar Eray Can berk’ti. 

25 Ni san Cu ma gü nü ara la r�n da
M.Tan ju Aker man, Meh ri zat, Nu rul lah
Can, Ah met Oker, Te kin Gö nenç, Esin
Üçün cü o� lu, Me la hat Ba ba l�k, Nük het
Eren, �n ci Po nat, Tan se li Po li kar, Er do �an

Te miz, Tür kay Kork maz, Mus ta fa Y�l maz,
As l� Du rak, �k bal Kay nar ve El çi bey’in
bu lun du �u çok sa y� da Ka d� köy lü ya zar ö� -
ren ci ler le bu lu� tu, söy le� ti, ki tap la r� n� im -
za la d�. 

�s tan bul Ka d�köy Li se si Mü dü rü Ah -
met Fi gan kap lan, “Ba s�n Ya y�n Ku lü bü i� -
bir li �iy le ger çek le �en et kin lik te, ya zar la r�
ö� ren ci le ri miz le bu lu� tur ma n�n mut lu lu -
�u nu ya �� yo ruz” söz le riy le aç� l� �� ya par -
ken, onur ko nu �u Eray Can berk’e et kin lik
an� s� na bir pla ket ar ma �an et ti.

Et kin lik, ö� ren ci le rin mü zik par ça la -
r�y la so na er di. Ö� ren ci le rin ve ö� ret men -
le rin ya zar la ra il gi si ile on la r� a��r la mak
için gös ter dik le ri ça ba ve ko �u� tur ma gö -
rül me ye de �er di.

Parkta yön bulmaya
ÇALIŞIYORLAR!

İstanbul Kadıköy Lisesi’nde
Kitap Şenliği
İstanbul Kadıköy Lisesi’nde
Kitap Şenliği
İstanbul Kadıköy Lisesi’nde
Kitap Şenliği
İstanbul Kadıköy Lisesi’nde
Kitap Şenliği
İstanbul Kadıköy Lisesi’nde
Kitap Şenliği
İstanbul Kadıköy Lisesi’nde
Kitap Şenliği
İstanbul Kadıköy Lisesi’nde
Kitap Şenliği

Başkanlar buluştu
KADIKÖY Belediye Ba�kanı Aykurt

Nuho�lu, �stanbul Büyük�ehir
Belediyesi Ba�kanı Kadir Topba�’ı,
Saraçhane Belediye Sarayı’ndaki

makamında ziyaret etti.
Nuho�lu, Kadir Topba�’ı üçüncü kez

belediye ba�kanı seçilmesinden dolayı
tebrik ederken, Ba�kan Topba� da yeni

seçilen ba�kana ba�arılar diledi.
Topba�, �stanbul’u ilçe belediyeleri ve

meclis üyeleriyle birlikte
yöneteceklerini kaydetti. 
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Deniz ulaşımında
bahar yenilikleri

GÜNLER�N uzamas� ve bahar�n
geli�iyle birlikte deniz ula��m�nda da

yenilikler ba�lad�. �DO, “Bahar
Tarifesi”yle birlikte seferlerini yeniden

düzenliyor. Yeni düzenlemede,
yo�unlu�un artt��� hatlarda sefer
say�lar� art�r�l�rken, �stanbul ula��m

a��ndaki de�i�ikliklerden dolay�
yo�unlu�un dü�ü� gösterdi�i hatlarda
ise sefer say�lar� azalt�ld�. �DO, Av�a
ve Marmara Adas� seferlerini ise 18

Nisan’dan itibaren ba�lat�yor.
�DO’nun 1 Nisan-15 Haziran 2014

tarihleri aras�nda geçerli olacak Bahar
Tarifesi’nde, mevsimsel etkilere,
günlerin uzamas�na ve �ehir içi
hatlardaki yo�unluk de�i�imine
paralel olarak sefer say�lar� da

yeniden düzenlendi. �ç hatlardaki
seferlerde, hafta içi yap�lan Bostanc�-

Kabata� seferleri daha önce gidi�
geli� 18 iken, bahar tarifesinde bu

sefer say�s� 20’ye ç�kart�ld�. Yine hafta
içi yap�lan Bostanc�-Kad�köy-

Yenikap�-Bak�rköy sefer say�s� ise
daha önce 39 iken, ara kalk�� saatleri
birle�tirilerek bu say� 36’ya indirildi. 

SEFER GÜN VE 
SAATLER� DE���T�

Öte yandan metrobüs nedeniyle
deniz ula��m�n� kullanan yolcu
say�s�ndaki büyük dü�ü� ve

maliyetlerdeki art��lar nedeniyle
Bostanc� kalk��l� Avc�lar ve Avc�lar

kalk��l� Bostanc� seferlerinde
de�i�ikli�e gidilerek, bu seferin

sadece Pazartesi günleri yap�lmas�
kararla�t�r�ld�. Di�er d�� hatlarda da
yo�unlu�a ba�l� olarak de�i�iklikler

gerçekle�tirildi. Pendik-Yalova
hatt�nda sefer say�s� 24'ten 26'ya

ç�kar�l�rken, k�� tarifesinde 21:30 olan
son sefer saati, 1 May�s 2014-15
Haziran 2014 tarihleri için 22:45

olarak belirlendi. Bostanc�-Yenikap�-
Band�rma deniz otobüsü hatt�nda

sefer say�s� ayn� kal�rken saat
güncellemesine gidildi. Buna göre
daha önce 18:00 Bostanc� kalk��,

18:30 Yenikap� var�� olan sefer saati,
Bostanc� kalk�� 18:30, Yenikap� var��

19:00 olarak güncellendi. Bahar
Tarifesi’nde Kad�köy-Yenikap� / Bursa

hatt�ndaki sefer say�lar� da art�r�ld�.
Ayr�ca 14 Nisan-15 Haziran tarihleri
aras�nda, Cuma, Cumartesi, Pazar

günleri Yenikap�-Yalova 21:30 gidi�,
Yalova-Yenikap� 21:45 dönü�

seferlerinin ba�lat�lmas� karar� al�nd�.

GÜNÜB�RL�K TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR

GÜNE�E SELAM,GEZMEYE DEVAM ☺)

SEZON TOUR
Tel: 0216 372 35 77/78  

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

YURT DI�I TURLAR
23-25 MAYIS  CUMA-PZR KAVALA-SELAN�K  (PROMOSYON)  (V�ZE ALINIR)                                          

EKONOM�K  TURLAR ; BALKANLAR  /ORTA AVRUPA/ ST-PETERSBURG /
BÜYÜK ALMANYA VE D��ER .   

15 K��� VE ÜZER�  GRUPLARINIZ  �Ç�N ÖZEL GEZ�LER DÜZENLEN�R .                                     

� 19 MAYIS PZT. KÖRFEZDE NOSTALJ� ; HEREKE -�ZM�T-K.MÜRSEL
(KAHVALTI –BALIK DAH�L) (TALEP ÜZER�NE TEKRAR !!!)  
� 24 MAYIS CMT. YED�GÖLLER  M�LL� PARKI ( BARBEKU  )  
� 25 MAYIS PZR. FENER- BALAT- KAR�YE MÜZES�  (YEMEKL�)  
� 12 HAZ�RAN PER�. ��LE- A�VA - SAKLIGÖL  TURU ( YEMEKL� )

� 21-22 MAYIS ÇR�-PR�  ESK��EH�R-ODUNPAZARI (1 GECE 2 GÜN )  
� 24-25 MAYIS CMT-PZR GEÇM��E B�R YOLCULUK  ��NEADA- DUPN�SA - KIRKLAREL� - L.BURGAZ-
B.ESK�  (1 GECE 2GÜN) 
� 03-06 HAZ.  SALI- CUMA  KASTAMONU - KÜRE DA�LARI -�NEBOLU - S�NOP – ERFELEK  (SAH�L’DEN) (3
GECE-4 GÜN )  
� 06-07 HAZ.  CUMA-CMT. TAR�H� ED�RNE TURU  (1 GECE 2 GÜN)  
� 07-08 HAZ.  CMT-PZR ESK��EH�R-ODUNPAZARI TURU  (1 GECE-2 GÜN )  
� 13-15 HAZ. CUMA-PZR KONYA  SEMA TÖREN�- S�LLE DAH�L  KÜLTÜR TURU  ( 1 GECE 2 GÜN)
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OSMANA�A
Gönüllü Evi’nde
e�itimci-�air  ve
yazar Mustafa

Y�lmaz’�n
konu�mac� olarak

kat�ld��� “Ka��t
Paralar Üzerindeki

Portreler ve
Özgeçmi�i” konulu

söyle�iye ilgi
büyüktü. 
Y�lmaz,

tedavüldeki Türk
ka��t  paralar�n�n
arka yüzlerinde

resimleri bulunan bilim,
kültür, ve sanat

insanlar�n�n
özgeçmi�lerini anlatt�.

De�erlerimizin öne
ç�kar�lmas�, tan�nmas� ve

tan�t�lmas� gerekti�ini
vurgulayan konu�mac�

Mustafa Y�lmaz, ba�ar�l�,

önemli ve seçkin
insanlar�m�z�n an�lar�n�n

canl� tutulmas�n�n
borcumuz oldu�unun

söyledi. Yazar ve
müzisyen �kbal

Kaynar’�n, Yunus
Emre’nin bir ilahisini

seslendirdi�i ve
konuklar�n da e�lik etti�i

söyle�iyle etkinlik son
buldu. Türk

banknotlar�n�n ön
yüzlerinde Atatürk’ün bir
portresi bulunuyor. Arka
yüzlerinde ise 5 TL’de
Ord. Prof. Dr. Ayd�n

Say�l�, 10 TL’de Prof. Dr.
Cahit Arf, 20 TL’de

mimar Kemalettin, 50
TL’de Fatma Aliye, 100

TL’de Buhurizade
Mustafa Itri Efendi, 200

TL’de Yunus Emre
resimleri yer al�yor. 

KADIKÖY Belediyesi Rasimpa�a
Mahallesi Gönüllüleri ve Halk E�itim
Merkezi’nin i�birli�i ile düzenlenen
resim ve el sanatlar� kursiyerlerinin
sergisi, 16 Nisan Per�embe günü
Bar�� Manço Kültür Merkezi’nde

aç�ld�. Resim ve el sanatlar�
kursiyerlerinin sergisi, Bar�� Manço

Kültür Merkezi Müdürü Cuma Polat,
Rasimpa�a Gönüllü Evi Ba�kan�
Günsel Mütevellio�lu, el sanatlar�

ö�retmeni Kadriye Bay�nd�r ve resim
ö�retmeni Necla Er�an’�n kat�l�m�yla
aç�ld�. Resim ve el sanatlar� olarak iki

bölümden aç�lan sergi 5 gün
boyunca ziyaretçilere aç�k tutuldu.

4 16 - 22 MAYIS 2014

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 16 - 25 MAYIS 2014

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

RES�M SERG�S�
Tarih: 12-18 May�s 2014

Aç�l�� Saati: 13.00
Yer: Kozyata�� Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Kriton Curi

Park� Gönüllüleri
RES�M SERG�S�

Tarih: 12-19 May�s 2014
Aç�l�� Saati: 17.00 

Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Bostanc�
Gönüllüleri ve

Bostanc� Halk E�itim
Merkezi i�birli�i ile
RES�M SERG�S�
16-19 May�s 2014
Aç�l�� Saati: 14.00

Yer: Bar�� Manço Kültür
Merkezi 

Düzenleyen: Gönüllü
Merkezi ve

Kad�köy Halk E�itim
Merkezi i�birli�i ile
RES�M SERG�S�
18-21 May�s 2014
Aç�l�� Saati: 13.00

Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi

Düzenleyen:
Sahray�cedid Gönüllüleri
ve Kad�köy Halk E�itim

Merkezi i�birli�i ile
19 MAYIS GENÇL�K VE

SPOR BAYRAMI
KUTLAMASI

Edebiyat Ö�retmeni A.
Ece Olpak

20.05.2014 / 13.00
Yer: Ac�badem Gön. Evi
Düzenleyen: Ac�badem

Gönüllüleri
“AHUDUDU” T�YATRO

GÖSTER�M�
Yazan: Joseph

Kesselring, Yöneten:
Can Törtop

20.05.2014 / 14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi A Salonu
Düzenleyen: Kad�köy

Belediyesi Caddebostan
Gönüllüleri ve

Fazla Mesai Tiyatro
Grubu i�birli�i ile
EBRU SERG�S�

20-22 May�s 2014
Aç�l�� Saati: 14.00

Yer: Bar�� Manço Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Gön. Merkezi
ve Kad�köy Halk E�itim

Merkezi i�birli�i ile
HAYATIN HER

ALANINDA �NSAN
�L��K�LER� 2

Psikolog Bilgin Balyos
16.05.2014 / 14.00

Yer: Feneryolu Gön. Evi
Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Feneryolu

Gönüllüleri
19 MAYIS GENÇL�K VE

SPOR BAYRAMI
KUTLAMASI

16.05.2014 / 14.00
Yer: 75.  Y�l Halis Kurtça

Kültür Merkezi
Düzenleyen: Kad�köy

Belediyesi Merdivenköy
Gönüllüleri

KENT BAHÇELER� VE
�EH�RDE EKOLOJ�K

YA�AM
Yeryüzü Derne�i

Ba�kan� Aytaç Timur
16.05.2014 / 14.00

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi A Salonu

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Suadiye

Gönüllüleri
DO�UM GÜNÜNDE

ATATÜRK
16.05.2014 / 14.00

Yer: Zühtüpa�a Gön. Evi
Düzenleyen: Zühtüpa�a

Gönüllüleri
A�RISIZ YA�AM

REÇETES�
Yer: Erenköy Gönüllü Evi

Fizyoterapist Mahmut
Çeter

16.05.2014 / 14.00
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri
ERKAN �AMCI �LE
YE��L SOHBETLER
(SÖYLE�� VE �MZA

GÜNÜ)
20.05.2014 / 14.00

Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi Konferans

Salonu
Düzenleyen: Erenköy Gön.
�STANBUL �ARKILARI

KONSER�
�ef Osman Aksu, Solist

Nisa Gürtuna
20.05.2014 / 14.00

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi A Salonu

Düzenleyen: Feneryolu
Gönüllüleri

BEL VE BOYUN
A�RILARINDA

GÜNCEL TEDAV�
YAKLA�IMLARI

KONU�MA
BOZUKLUKLARI,

DEMANS
Fizyoterapist, Uzm.
Ay�im Oflazer, Uzm.
Çi�dem Gülerman
21.05.2014 / 14.00

Yer: Fen.Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe

Gönüllüleri
TÜRK�YE'DE
YAPILMAYA

BA�LANAN YEN� TIBB�
TESTLER

Dr. �afak Gökta�
21.05.2014 / 14.00

Yer: Feneryolu Gön. Evi
Düzenleyen: Feneryolu

Gönüllüleri
ASTROLOJ�DE KADER

VE ÖZGÜR �RADE
Astrolog, Ki�isel Geli�im
Uzman� Murat Gürgün

21.05.2014 / 14.00
Yer: C.Bostan Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen: Göztepe

Gönüllüleri
“�ARK D��Ç�S�”

T�YATRO OYUNU
21.05.2014 / 20.30

Yer: Halis Kurtça Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Tiyatro
Gönüllüleri

YAZ KAPIDA, TAT�L
ZAMANI

Ya�am Mimar� Melda
Tunçel

22.05.2014/14.00
Yer: Fenerbahçe

Mahallesi Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe

Gönüllüleri
HALE KAMAR’LA

YOGA
22.05.2014 / 14.30
Yer: Caddebostan

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Caddebostan Gönüllüleri
BESTE YARI�MASI

F�NAL�, ÖDÜL TÖREN�
22.05.2014 / 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Gön. Merkezi

D�K��-MEFRU�AT
SERG�S�

22-23 May�s 2014
Aç�l�� Saati: 14.00

Yer: Sahray�cedid Defne
Park� Gönüllü Evi

Düzenleyen:
Sahray�cedid Gönüllüleri

ve Kriton Curi Park�
Gönüllüleri

HEPGÜL TÜRK SANAT
MÜZ��� KOROSU

KONSER�
�ef Selma Hepgül
22.05.2014 / 20.15

Yer: Kad�köy Halk E�itim
Merkezi

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

MODA GÖNÜLLÜLER�
TSM KOROSU

KONSER�
�ef Sedat Sar�gül

22.05.2014 / 20.00
Yer: Bar�� Manço Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Moda

Gönüllüleri
TUZLA KASEV
Ö�RETMEN

HUZUREV� Z�YARET�
23.05.2014 / 11.00

Düzenleyen: Feneryolu
Gönüllüleri

NEGAT�F ENERJ�DEN
KORUNMA

Reiki Uzman� Ebru
Tezkan

23.05.2014 / 13.30
Yer: Zühtüpa�a Gön. Evi
Düzenleyen: Zühtüpa�a

Gönüllüleri
YARATICI OKUMA
Editör, Yazar, THM
Sanatç�s� Aslan Eyi
23.05.2014 / 14.00 

 Yer: Osmana�a Gön.Evi 
 Düzenleyen:

Osmana�a Gönüllüleri
RES�M SERG�S�

23-29 May�s 2014 / 16.00
Yer: Bar�� Manço Kültür

Merkezi Düzenleyen:
Gönüllü Merkezi

Kad�köy Halk E�itim
Merkezi i�birli�i ile

NLP SOHBETLER�
NLP Uzman� Cengiz

Eren
25.05.2014 / 14.00

Yer: Fenerbahçe Gön. Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe

Gönüllüleri
OZON TERAP�S� VE

NÖRAL TERAP
Uzm. Dr. Meltem Güler

Tarih: 20.05.2014
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe
Mahallesi Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Gönüllüleri

HABER

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

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

ARAMIZA  KATILMAYA

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

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

www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

DAVET EDiYORUZ

Kağıt paralar üzerindeki
portreler ve özgeçmişleri

FENERYOLU Gönüllüleri, Tuzla KASEV Ö�retmenler Huzurevini
ziyaret ettiler. Gönüllülerinin deste�ine te�ekkür eden Vak�f Ba�kan�
Kamil Çetin Oraler, huzurevi ve ya�ant�s� hakk�nda haberler verdi.

Huzurevi sakinleri ile hep beraber ö�le yeme�i yendi, an�lar
payla��ld�. 25 May�s Geleneksel Bahar �enli�i’nde bulu�mak üzere
ayr�lan gönüllüler, ayn� gün Eskihisar’da bulunan Ressam Osman

Hamdi’nin müze olan yazl�k evini de ziyaret ettiler. Rehber e�li�inde
gezilen müzede, ressam�n bütün eserlerinin kendi yapt��� kopyalar�

ile ya�ant�s�nda yer alan e�yalar ve “Duvara vazo asan kad�n”
tablosunun üç boyutlu canland�r�lmas� ilgiyle izlendi. 

KADIKÖY Belediyesi Tiyatro
Gönüllüleri, Kadir Has Üniversitesi

Tiyatro Festivali’nde sahne ald�. Kadir
Has Üniversitesi’nin 8-14 Nisan

tarihleri aras�nda düzenledi�i Tiyatro
Festivali’nden davet alan Tiyatro

Gönüllüleri, repertuvar oyunlar�ndan
olan “Bernarda Alba’n�n Evi” adl�

oyunu, festival kapsam�nda
sahnelediler. Bu y�l Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde sergileyip seyircilerinden
büyük be�eni ald�klar� oyunu, Kadir
Has Üniversitesi Cibali Kampüsü

büyük salonda ba�ar�yla sahnelediler. 

Oyun sonunda bir fuaye konu�mas�
yap�larak tiyatro grubunun etkinlikleri

tan�t�ld� ve üniversiteden festival kat�l�m
plaketi al�nd�. Federico Garcia

Lorca’n�n yazd��� oyunun
yönetmenli�ini Gülin Ek�i, rejisini Ziya
Gündüz-Ferhat Y�lmaz yapt�. Oyunda
rol alan oyuncular da �unlar: Fevziye
Semerci O�uz, Müjde Kiper, M�sra
Tunç, Dilek Özyi�it, �rem Yavuzer,

Merve Sümer, Nevin Y�lmaz, Özlem
Algül, Gülin Ek�i, Seval Tu�cu, Hacer

Nevin Ertür, Sema Saruhano�lu,
Songül Ate�, Eser Seven, Miraç Bilge.

Kri ton Cu ri Par k� Gö nül lü Evi, 10 Ni -
san Per �em be gü nü Ku an tum Ya �am
Ko çu I��l Yü ce’yi ko nuk et ti.

Su nu mun ad� “Ken di ne Uya n��”t�. Ha ya -
t� m�z da ki  far k�n da l�k la r� ço �al ta bi lir sek  ta -
k�n t� la r� m�z dan, kor ku la r� m�z dan kur tu lup
da ha öz gür, da ha gü ven li, da ha he ves li ve
böy le ce da ha  mut lu bir ya �an t� sü re bi le ce �i -
mi zi söy le yen I��l Yü ce, ay r� ca ken di mi ze
“Na s�l Bir Ya �am �s ti yo rum?” so ru su nu so -
ra rak ce va b� n� ara ma m�z hat ta yaz ma m�z ge -
rek ti �i ni be lirt ti.

Su nu mun de va m�n da so ru-ce vap �ek lin -
de ma hal le sa kin le ri me rak et tik le ri her ko -
nu ya ce vap al d� lar. Da ha son ra Gö nül lü Evi

Ba� ka n� Se rap Ka ra kan, Yü ce’ye çi çek ar -
ma �an ede rek te �ek kür et ti.
� FA T�H POR TA KAL KO NUK OL DU

7 Ni sanPa zar te si Gü nü Kri ton Cu ri Par k�
Gö nül lü Evi’nde, ba �a r� l� ga ze te ci-ya zar ve
te le viz yon prog ram c� s� Fa tih Por ta kal a��r -
lan d�. 

Ma hal le de se vi len bir in san olan Fa tih
Por ta kal, ikin ci de fa gö nül lü evi ne gel me si -
ne ra� men ken di si ne il gi yo �un du.

Se çim ler le il gi li ko nu la r�n a��r l�k l� ol du -
�u top lan t�, in te rak tif bir �e kil de de vam et ti.
Top lan t� n�n so nun da Gö nül lü Evi Ba� ka n�
Se rap Ka ra kan, Por ta kal’a te �ek kür ede rek
çi çek ver di.

BERNARDA ALBA’NIN EVi TiYATRO OYUNU

Kriton Curi’de ‘Kendine Uyanış’ semineriKriton Curi’de ‘Kendine Uyanış’ semineriKriton Curi’de ‘Kendine Uyanış’ semineriKriton Curi’de ‘Kendine Uyanış’ semineriKriton Curi’de ‘Kendine Uyanış’ semineriKriton Curi’de ‘Kendine Uyanış’ semineri

Rasimpaşa’da resim
ve el sanatları sergisi

SUADiYE Gönüllüleri Kültür Komitesi,
CKM’de bir duayeni konuk etti.

Gazeteci-yazar-mimar Aydın Boysan,
“Kentle�me Uygarlı�ı” konulu

söyle�ide, “Türkiye'de konfor ilerledi
ama medeniyet geriledi” dedi ve ekledi:

“Bugün medeniyetin sadece görüntü
yanı, yani konforun fiyakası geli�ti ama

medeniyetin ruhsal yönleri
toplumumuzda peri�anla�makta.”

Bayramların da tatil diye algılanmaya
ba�lamasının toplumsal bir kopu�a

neden oldu�unu belirten Boysan, “Bir
toplum bütün adetleriyle

birlikte birbirine yakın
hisseder de öyle ya�arsa
toplum olur. Aksi halde

toplum içindeki kopu�ma
bütün huyları/adetleri
bozdu�u gibi, birlikte
ya�amanın edebini de

ahlakını da bozar. Üzülerek
söylüyorum ki �u anda Türkiye'de bu
safhadayız. Birlikte ya�ama edebimiz
bozuluyor” dedi. Boysan, kom�uluk

ve mahalle ili�kilerinin de gitgide
azaldı�ını üzülerek belirtti. Suadiye

Gönüllüleri böyle bir duayeni
a�ırlamaktan, Boysan da gördü�ü
ilgiden memnun olarak ayrıldılar.
� ÇANAKKALE’YE ÖZEL GEZ�

Suadiye Gönüllüleri, Münevver �efik
Fergar �lkokulu’ndan 40 ö�renci ile 40
anneyi, okul müdürü ve ö�retmenlerle

beraber 2 otobüsle Çanakkale’ye

götürdü. Sabaha kar�ı ba�layan gezi,
Çanakkale Gelibolu’da yapılan

kahvaltıdan sonra, Kilitbahir, Tabyalar,
Seyit Onba�ı Anıtı’nın ziyareti ile sürdü.

Grup, ardından Çanakkale Türk
�ehitli�i Abidesinde yatan

250 �ehidimizi ve aynı sava�ta  �ehit
olan di�er ülkelerin askerlerini de andı.

Kabatepe piknik yerindeki yemek
molasından sonra Arıburnu, Anzak

Koyu, 57. Alay �ehitli�i ve Conk Bayırı
ziyaret edildi. Kimlikleri belli olmayan ve
Mehmet olarak anılan �ehitler yürekleri

sızlattı. Ziyaret edilen bir di�er yer de,
1973’te kurulmu�, 33 bin hektarlık alanı

kapsayan Gelibolu Yarımadası’nın
güney ucunda, Çanakkale bo�azının

Avrupa yakasında bulunan ve Birle�mi�
Milletler Milli Parklar ve koruma alanları
listesinde yer alan Gelibolu Yarımadası
Tariihi Milli Parkı’ydı. Gezilip görülmesi

gereken yerlerden biri olan,
11 salondan olu�an ve görsel ve ses
efektleriyle, sava�ın ba�ından sonuna
kadar hissettiren Çanakkale Tanıtım

Merkezi Müzesi de ziyaret edildi. 

Suadiye Gönüllüleri’nin
konuğu Aydın Boysan’dı

KASEV’i ziyaret etti

Feneryolu GönüllüleriFeneryolu GönüllüleriFeneryolu GönüllüleriFeneryolu GönüllüleriFeneryolu GönüllüleriFeneryolu Gönüllüleri
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KAYIP iLANI
Sürücü belgemi kaybettim

hükümsüzdür.
Aybars Durukan

Kad�köy Evlendirme Dairesine
19/02/2014 tarihinde yat�rm�� oldu�um
I-582103 harç makbuzumu kaybettim.

Hükümsüzdür.  Halis ALTUN

Kad�köy Evlendirme Dairesine
17/01/2014 tarihinde ödemi� oldu�um

I -462992 no’lu harç (590TLsalon
ve66TL aile cüzdan ücreti)makbuzumu

kaybettim. Hükümsüzdür. 
Mustafa B�LG�Ç

● Mus ta fa SÜR ME L�

Zey nep Al mi la Kök sal yaz ma ya
6 ya ��n da �i ir le ba� -
la m��. �im di 12 ya -

��n da. Za man la hi kâ ye ler
de ka le me al m��. Ad� n�n
ba� harf le ri ni ta �� yan ZAK
ad l� �i ir ki ta b� n� ç� ka ran
Zey nep Al mi la, bel ki iler de
hi kâ ye ler den olu �an bir ki -
tap da ha ç� ka ra bi le ce �i ni
söy le di. 

Ki ta b� n�n ilk im za gü nü -
nü ken di oku lu olan Sa kar ya
Özel �a hin Okul la r�’nda dü -
zen le yen Zey nep Al mi la,
oku lun da oku ma sev gi si üze -
ri ne okul ar ka da� la r� için dü -
zen le nen bir söy le �i ye ko nu� -
ma c� ola rak ka t�l m��. �z mit, �s tan bul,
�z mir gi bi �e hir le rin ar d�n dan 23 Ni -
san Ulu sal Ege men lik ve Ço cuk Bay -
ra m� do la y� s�y la Aka de mi Ki ta be -
vi’nde de bir im za gü nü dü zen le yen
Zey nep Al mi la’n�n, 4 ya ��n da ana -
oku lu ö� ren ci siy ken ve 6 ya ��n da
ken din ce ga ze te de ne me le ri ol mu�. 

Çok yön lü bir ki �i li �e sa hip olan
Zey nep Al mi la, �i ir, ne sir ça l�� ma la r� -
n�n ya n� s� ra spor la sa nat la da iç içe. 4
y�l d�r pi ya no çal d� �� n� söy le yen Zey -
nep, 10 Ma y�s’ta Tak sim Pe ra Aka de -
mi’de bir kon ser ver di. 

“Pi ya no çal ma y� çok se vi yo rum.
Ders le rim den f�r sat bul du �um da pi -
ya no nun ba �� na geç mek be ni din len -
di ri yor” di yen Zey nep Al mi la, spor la

da ya k�n dan il gi -
len di �i ni an lat t�.
Yüz me, ka ra te il -
gi len di �i spor dal -
la r� ara s�n da. Li -
sans l� ka ra te ci
olup, tu run cu ku -
�a �a sa hip ol du -
�u nu da be lir ti -
yor. 

Ki tap oku -
ma y� çok sev di -
�i ni, �im di ye

ka dar 500’den faz la ki -
tap oku du �u nu söy leyen Zey nep Al -
mi la, “Oku ma y� ilk ö� ren di �im de �i -
ir le ta n�� t�m. Yaz ma y� ö� ren di �im
za man harf le ri bir le� tir dim, he ce ler
olu� tu. He ce le ri bir le� tir dim ke li me -
ler olu� tu. Ke li me ler bir le� ti cüm le ler
olu� tu. Bu ara da m�s ra lar da mey da na
gel di bi rer bi rer. �� te ilk �i iri mi böy le
yaz d�m, 6 ya �� m� dol du rur ken” diyor. 

Ken di si ne ki tap oku ma y� ö�üt le -
yen, gün lük tut ma al�� kan l� �� ka zan -
d� ran ö� ret men le ri ne, an ne ve ba ba s� -
na çok �ey borç lu ol du �u nu vur gu la -
yan Zey nep Al mi la, “Bu ko nu da an -
nem ve ba bam be ni dai ma des tek le di -
ler” diye konu�uyor. “�i ir le ri mi ya -
zar ken, m�s ra la r�m yal n�z kal ma s�n lar
di ye on la r� mo tif ler le ve mi nik re sim -

ler le süs le me ye ça l�� t�m” diyen
Almila, her an �i ir yaz d� �� n�, il ham
gel di �in de he men bir  yer le re ke li me -
le ri kay det ti �i ni an la t�yor. �i ir ya zar -
ken hiç müs ved de kul lan ma d� �� n� da
sözlerine ekliyor.

Zey nep Al mi la’n�n ça ba la r� za -
man za man çe �it li ödül ler le per çin -
len mi�. P� r�l p� r�l bir ço cuk ve ba �a r� -
s�, az miy le he pi mi ze ör nek ola cak bir
du ru� ser gi li yor. Rö por ta j� m�z bit ti -
�in de, “Siz ler için de bir �i ir ya za ca -
��m” di yen Zey nep Al mi la’n�n bir
son ra ki ki ta b� n� il giy le bek le di �i mi zi
be lir te rek u�ur lu yo ruz. 

Küçük yazar Zeynep
Almila’yı ağırladık

Türkiye’nin küçük yazarı
Gazete Kadıköy’e konuk

oldu. 10 ya�ında
yayınladı�ı kitabıyla
adından söz ettiren

çocuk kalemlerimizden
Zeynep Almila Köksal,

ziyareti sırasında Gazete
Kadıköy için de kitabını

imzaladı. 
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● Kadir �NCESU

13 Ara l�k 1979 y� l�n da yi tir di �i miz �a ir
Beh çet Ne ca ti gil’in an� s� na 1980 y� l�n -
dan bu ya na dü zen le nen Ne ca ti gil �i ir

Ödü lü, 2014 y� l�n da ‘Türk çe nin Du dak la r� s�n
Sen’ ad l� ki ta b�y la En ver Er can’a ve ril di. 

Ödül tö re ni Ka ba ta� Er kek Li se si E�i tim
Vak f�’n�n kat k� la r�y la vak f�n Or ta köy te sis le -
rin de ki Ham di Sa ver Sa lo nu’nda ya p�l d�.

Ka ba ta� Er kek Li se si E�i tim Vak f� Ba� -
ka n� Nus ret Se len’in aç� l�� ko nu� ma s� son ra -
s� �a ir Nu rul lah Can, Beh çet Ne ca ti gil’in
Var l�k der gi si nin 447. sa y� s�n da ya y�n la nan
“Ki tap lar da Öl mek” ad l� �i iri ni yo rum la d�.

Ne ca ti gil ai le si ad� na söz alan Ay �e Sa r� -

sa y�n da Ne ca ti gil �i ir Ödü lü’nün 35. kez dü -
zen len di �i ni be lir te rek, “Ödül, an nem Hu ri -
ye Ne ca ti gil ve ba ba m�n ya k�n dost la r� n�n
des te �iy le olu� tu rul du. �i ir Ne ca ti gil’in ya �a -
m�n da önem li bir yer tu tu yor du, bel ki de
onun için en önem li ol guy du. Ödü lün olu� tu -
rul ma s�n da ki ana dü �ün ce, onun �ii re ver di �i
öne mi ölü mün den son ra da ad� na sür dür me
is te �i ol du. Ay r� ca Ne ca ti gil’in ad�, ar d�n da
b� rak t� �� ya p�t la r� n�n ya n� s� ra bu ödül le de
ya �a t�l mak is ten di. Ödü lün ku ru cu su an ne miz
bu y�l ara m�z da de �il. Onu sev gi ve say g�y la
an� yo ruz. Bu sü reç te bi zi yal n�z b� rak ma yan
her ke se te �ek kür ede rim” de di.

Eray Can berk, Ce vat Ça pan, Re fik Dur-
 ba� ve Tur gay Fi �ek çi’den olu �an Se çi ci Ku -

rul Ba� ka n� Do �an H�z lan yap t� �� ko nu� ma da
En ver Er can’�n ödü le de �er gö rül me ge rek -
çe si ni �öy le aç�k la d�: “En ver Er can bu ki ta -
b�n da ça� da� �i iri mi zin us ta la r� n� ko nu
edin di �i an�-dü� �i ir le riy le geç mi� �i iri mi ze
li rik bir say g� du ru �un da bu lu nur ken, us ta lar
ara c� l� ��y la �i ir sa na t� n�n giz le riy le de okur -
la r� n� bu lu� tu ru yor. Bu �i ir ler En ver Er can’�n
�i ir le ri ol du �u ka dar �i iri mi zin bü yük us ta la -
r�n dan gü nü müz okur la r� na bi rer se lam ola -
rak da oku na bi lir.’Türk çe nin Du dak la r� s�n
Sen’ li rik �i iri mi ze ye ni bir pen ce re aç ma s�y -
la da önem li bir ya p�t ola rak de �er len di ril -
mi� tir.” 

H�z lan, En ver Er can’� çok es ki den ta n� d� -
�� n�, bir lik te ça l�� t� �� bir �a ir ve ya y�n c� ol du -
�u na dik kat çe ke rek “Az �i ir yaz d�, ama çok
ça l�� t�. Ya zar ör güt le ri nin ba ��n da bu lun du,
an to lo ji ler yap t�, der gi ler yö net ti-hâlâ da yö -
ne ti yor-,ki tap lar ç� kart t�. Onun için bir bü tün
hal in de de �er len di ril me li. En ver Er can’�n bu
ödü lünü, �ii rin ya n� s� ra ede bi ya ta kat k� la r�
aç� s�n dan da de �er len dir mek ge re kir” �ek lin -
de ko nu� tu.

� ‘NE CA T� G�L SAN K� BA NA
AFE R�N DE D�’

En ver Er can da ödü lü nü al d�k tan son ra
yap t� �� ko nu� ma da Ne ca ti gil ödü lü nü al ma -
n�n ken di si için önem li ol du �u na dik kat çe -
ke rek “1980 ku �a �� �a ir le ri nin hep si nin
ka fa s�n da Ne ca ti gil im ge si var d�r. Bu ödül de
çok önem li bir yer de dir. Ben de ödü lü al d� -
��m ve Ne ca ti gil ile be nim ad�m yan ya na,
ay n� cüm le de geç ti �i için mut lu yum. Ne ca ti -
gil Ho ca be ni tah ta ya kal d�r d�, �i ir okut tu; on -
dan son ra da ‘Afe rin o� lum, otur’ de di san ki”
di ye ko nu� tu.

� ���RLE DOLU B�R YA�AM
21 Ocak 1958 ta ri hin de �s tan bul’da do �an

En ver Er can ya �a m� n�n bü yük bö lü mü nü Ka -
d� köy’de ge çir di.  Hay dar pa �a Li se si’nde
oku du. Gü ne�, Sa bah, Ye ni  Dü �ün, Var l�k gi -
bi  ga ze te ve der gi ler de ede bi yat say fa la r� ha -
z�r la d�, ya y�n yö net men li �i yap t�. Broy,
Gös te ri, Mil li yet Sa nat, Ye ni Dü �ün, Ye ni
Ol gu, Var l�k gi bi der gi ler de �i ir le ri ya y�m -
lan d�. 1980 son ra s� �i iri miz de be li ren öz gün
�i ir ada la r�n dan; va r o lan söz cük ler le ye ni ve
�a ��r t� c� im ge ler olu� tu ru yor, söy le yi �i ak� c�
ve ra hat, te dir gin lik ba r�n d�r m� yor; ya �am la
ve �i ir le he sap la� ma s� n� sür dü rü yor.

6 16 - 22 MAYIS 2014 SANATKÜLTÜR

AZE TE KA DI KÖY’ün ge çen haf ta ki
sa y� s�n da bu sa va ��n ba� lan g� c�n dan
bah set mi� tim. Güç lü ve bü yük ül ke -
le rin dün ya ni met le ri ni ken di ül ke le ri -

ne ak�t mak için gi ri� ti �i 1914-1918 bo �u� -
ma s� na ka t� l�p da en bü yük ka y�p ve boz -
gun la ç� ka n� Os man l� Tür ki ye si’ydi.

1919’a ge lin di �in de, Ba t� l� müt te fik le -
rin, ya ni sa va ��n ga lip le ri �n gil te re, Fran sa
ve �tal ya’n�n pay la� ma ya ça l�� t�k la r� top -
rak lar ve ya da ha yu mu �ak bir ifa dey le ‘nü -
fuz böl ge le ri’ Os man l� co� raf ya s� ol mak -
tan ç� kan Or ta do �u idi. AR TIK Or ta do -
�u’da on la r�n ara la r�n da uz la� ma ya va r�p
kur duk la r� ve ya ‘mü ret tep’ (ter tip edil mi�,
dü zen len mi�) de me nin da ha do� ru ola ca -
�� yep ye ni dev let ler tü re mi� ti. Ta rih çi le rin
“Be re ket li Hi lal” de dik le ri es ki uy gar l�k ül -
ke le ri a��r l�k l� �e kil de �n gil te re ve ikin cil s� -
ra da da Fran sa’n�n kon tro lü al t� na gir mi� ti.

Sa va ��n öl me si ya ni son bul ma s�y la
olu �an Av ru pa so nuç la r� n� �im di lik bir ya -
na b� ra ka l�m… Ken di mi ze dö ne lim,

Yok sul ve her ba k�m dan ge ri Os man l�
Tür ki ye si’nden ge ri ye ne kal d� �� bel li de �il -
di… Bu nun ka ra r� n� var s�l ga lip ler ve re cek -
ti! 1913’de 14.700.000 (on be� mil yo na
ya k�n) ol du �u bi li nen Trak ya, Ana do lu ve
Ege ada la r� nü fu su nun bü yük öl çü de eri di -
�i bi li ni yor. Nü fus 1927 sa y� m�n da an cak
13 mil yo na eri �e bil mi� ti. �n san lar, Irak,
Kaf kas ya, Ga liç ya, Su ri ye, M� s�r, Ça nak -
ka le, Ro man ya cep he le rin de te lef olup git -
mi� ti.

Za ten, 1878 Rus, 1896 Yu nan, 1911
Trab lus garp, 1912-13 Bal kan Harp le rin de
pe ri �an olan ül ke, be� y�l l�k ‘se fer ber lik’ten
son ra tü ken mi� ti. Bi rin ci Bü yük Sa va�’�n
as�l dar be vur du �u, bi tir di �i dev let Tür ki ye
idi.

Bu mu az zam fe la ket li sa va� y�l la r� n�
tas vir eden sa y� s�z ya ban c� ve yer li kay nak
el bet var d�r. Ede bi ya t� da var d�r. Y�l bo -
yun ca bu ko nu ya za man za man yer ve rir -
ken bu ya z� l� kay nak lar dan ak tar ma lar ya -
pa ca ��z. Ko nu nun, 1915’i, 1916’s�,
1917’si ve 1918’i var d�r. �s tan bul’un i� ga -
liy le so nuç la nan bu dö ne min ha t� ra la r� bir
ya na, top lum ha ya t�n da de rin ve sü re ge len
iz le ri nin var l� �� n� hiç unut ma mak ge re kir.
Tür ki ye’nin ha ya t�n da ki tor tu su nun in san -
la r�n dav ra n�� ka l�p la r�n da ya �am tarz la r�n -
da sür dü �ü nü dü �ün dü �ü mü söy le me li -
yim. K�r sal çev re den �e hir le re ka dar in san
ili� ki le rin de, si ya set te, ti ca ret te her gün ta -
n�k ol du �u muz olay la r�n üs lu bu; �id det,
gü ven siz lik, te ca vüz, sap t�r ma ve ben ze ri
dav ra n�� bo zuk luk la r�n da aca ba bu sa va -
��n olum suz ka l�n t� la r� yok mu dur? Ir si has -
ta l�k la ra bi le se bep olup ol ma d� �� n� dü �ün -
me li yiz.

1920’le rin ge ri ye ka la bi len ve i� gal den
kur ta r�l m�� Tür ki ye si’nin on üç mil yon luk
nü fu su nun ya p� s� n� ve ruh ha li ni, halk sa� -
l� �� n� ha t�r la mak ta fay da var d�r. Ve rem
ba� ta ol mak üze re s�t ma, fren gi, tra hom,
uyuz gi bi gü nü müz de pek rast lan ma yan
has ta l�k lar kol ge zi yor du. Er kek nü fus hem
az d�; hem de bir ço �u ga zi, sa kat ve dep -
res yon lu idi… Pe ki ka d�n lar aca ba ne hal -
dey di? E�i tim stan dar d�n dan bah set mi yo -
rum. Man za ra ya onu da ek ler se niz na s�l
bir ger çe �in ya �an m�� ol du �u nu gö zü nüz -
de can lan d� ra bi lir si niz. Bu mi ra s� Tür ki ye
bu gün bi le s�r t�n da ta �� mak ta. Bak ma s� n�
bi len gö rür.

Bi rin ci Sa va� so nu Tür ki ye si’ni bü tün
ger çek li �iy le al g� la yan ve an la tan la r�n ön -
de ge len le rin den bi ri us ta ya zar Fa lih R�f k�
Atay’d�r. Sa va �� �s tan bul’da, ve son ra Su -
ri ye-M� s�r cep he sin de Bah ri ye Ve ki li ve 4.
Or du Ko mu ta n�, Su ri ye Ge nel Va li si ün lü
Ce mal Pa �a’n�n ya ve ri ola rak ya �a yan Fa -
lih R�f k�’n�n, boz gun son ra s� �s tan bul’a dö -
nü� te tren le Ana do lu’yu boy dan bo ya ka -
te der ken ki iz le nim le ri ni di le ge ti ren ün lü
“ZEY T�N DA �I” ki ta b�n dan al�n t� la ya l�m:

“…Tren gi der ken iki ta ra f� m�z da Su ri ye
ve Lüb nan’� san ki saf ra gi bi bo �al t� yo ruz.
Ya r�n ken di mi zi Ana do lu köy le ri nin ova s�n -
da Ku düs’süz, �am’s�z, Lüb nan’s�z, Bey -
rut’suz ve Ha leb’siz; öz can ve öz ocak
kay g� s� na bo �ul mu�, öy le pe ri �an bu la ca -
��z.

Ku man da n�m (Ce mal Pa �a’y� kas te di -
yor) ha rap Ana do lu top rak la r� n� gör dük çe:
‘Ke� ke va zi fem bu ra lar da ol say d�’ di yor.

(…) Ana do lu he pi mi ze h�nç, �üp he ve
gü ven siz lik le ba k� yor. Yüz bin ler ce ço cu -
�u nu me me sin den sö ke rek gö tür dü �ü -
müz bu ana ya, �im di ken di mi zi ve pi� man -
l� �� m� z� ge ti ri yo ruz. �s tas yon da bir ka d�n
dur mu�, ge le ne ge çe ne: “Be nim Ah med’i
gör dü nüz mü?” di yor. Han gi Ah med’i?
Yüz bin Ah med’in han gi si ni?

(…) Va gon lar, ara ba lar, kam yon lar,
hep si on dan; Ana do lu’dan uta n�r gi bi,
hep si �s tan bul’a do� ru, per de le ri ni ka pa -
m��, giz li ve ça buk ge çi yor.

Ah med’i ne için har ca d� �� m� z� bir söy -
le ye bil sek, onun la ne ka zan d� �� m� z� bir
ana ya an la ta bil sek, onu övün dü re cek bir
ha ber ve re bil sek… Fa kat biz Ah med’i ku -
mar da kay bet tik!”

Gü nü müz de ki top lum sal ili� ki le re dik -
kat li ba k�n ca, Bi rin ci Bü yük Sa va�’�n yol
aç t� ��, bes le di �i ruh sal bo zuk luk lar dan
ar�n d� r�l m�� bir Tür ki ye’ye ula� mak için
epey ce za ma na da ha ih ti yaç ol du �u an la -
�� l� yor.

Murat  KATOĞLU
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B�R�NC� DÜNYA
SAVA�I’NIN ÖLÜMÜ(!)

VE TÜRK�YE

ULUSLARARASI Fanzin Festivali’nin �stanbul
aya�� 2-3-4 May�s’ta Türkiye’nin ilk i�gal evi olan

Don Ki�ot Sosyal Merkezi ve Büyükada’da
gerçekle�ti. Dünyan�n her neresinde olursa olsun

“fanzin” ile u�ra�makta olan ya da bir �ekilde
temas etmi�

olanlara ya da
gelecekte
ilgilenmek

isteyenlere aç�k
davetle ba�layan

Uluslararas� Fanzin
Festivali, üç gün

boyunca
�stanbullular� fanzin
etraf�nda birle�tirdi.

2 May�s’ta
Kad�köy’ün ve

Türkiye’nin ilk i�gal
evi olan Don Ki�ot

Sosyal
Merkezi’nde

ba�layan festival,
3-4 May�s’ta

Büyükada’daki
etkinliklerle devam
etti. Yelde�irmeni
��gal Evi olarak da

bilinen Don Ki�ot’ta 2 May�s Cuma günü, çe�itli
atölyeler, film gösterimleri yap�ld�; fanzin sergisi

aç�ld�, stantlarda onlarca çe�it fanzin
merakl�lar�yla bulu�tu. Haftasonu ise

Büyükada’da Fanzin Festivali kapsam�nda çe�itli
müzik gruplar�n�n konserleri vard�.

Kadıköy’de Uluslararası
FANZiN FESTiVALI

KADIKÖYLÜ müzik ö�retmeni Toroslu Belen’in,
torunu Yarensu Belen ve çocuklar için yazd���

kitap kanserli çocuklara umut oldu. Belen,
“Karagöz’üm Hacivat’�m/Özgün Çocuk �ark�lar�”

adl� müzik kitab�n�n gelirini LÖSEV’e ve Van
depreminde y�k�lan ö�retmen evinin in�aat�nda

aktar�yor. 20 �ark� ve 1’i bale müzi�i olmak üzere
21 eserden olu�an kitapta, Gazi Üniversitesi Gazi
E�itim Fakültesi Güzel Sanatlar E�itimi Bölümü
Müzik E�itimi Anabilim Dal� Türk Müzik E�itimi
Ara�t�rma Ve Geli�tirme Merkezi Ba�kan� Prof.
Dr. Ali Uçan’�n önsözü yer al�yor. Uçan, Toroslu

Belen’in Türkiye’nin yeti�tirdi�i önemli müzik
e�itimcilerinden biri oldu�unu vurgulayarak,

“�ark�larda dikkatle belirlenmi� konular, özenle
seçilmi� sözcükler, bilinçli duyarl�kla yarat�lm��

ezgiler birbiriyle çok iyi örtü�üyor. Kitap, ça�da�
e�itim müzi�imize yeni ve özgün bir katk� niteli�i

ta��yor” görü�ünü ifade ediyor. Kitab� sat�n
alabilmek için toroslubelen @hotmail.com

adresine mail at�labilir.

Karagöz’üm
Hacivat’ım
UMUT
OLDU!

“Türkçenin Dudaklarısın Sen” kitabıyla 2014 yılı Necatigil �iir Ödülü’ne de�er görülen
Enver Ercan “Adım, Necatigil ile aynı cümlede geçti�i için mutluyum” dedi.

�
lk ser gi si ni “Met ro pol �z le nim le ri”
ad�y la, 1992 y� l�n da açan bü yük yü zey -
le rin res sa m� Ha run An tak ya l�, bu

de fa Ana do lu ya ka s�n da sa nat se -
ver ler le bu lu� tu. Sa nat ç� n�n ye ni
ser gi si “Apar to par”, 24 Ni san
Per �em be gü nü, Ga le ri Ark’ta
aç�l d�. Aç� l� �� na res sam Ve dat
Öz, Er do �an Züm rü to� lu, Se-
 la hat tin Y�l d� r�m,
Te mür Kö ran,
Meh met Hu lu si,
Bey za Boy nu de -
lik, Adil Sa lih, mi -
mar Ay �e gül
Pe ker, sa nat ç� Ah -
met Mü der ri so� lu,
oyun cu lar Ali can
Yü ce soy Ez gi
Eyü bo� lu, Fran -
sa’da oyun cu luk
ya pan genç ye te -
nek Ak sel Üs tün,
Tun cel Kur tiz’in
kar de �i Ren gin
Kur tiz gi bi sa nat
ve i� dün ya s�n dan
isim le rin ka t�l d� ��
ser gi 24 Ma y�s
Per �em be gü nü ne
ka dar zi ya ret edi le bi le cek. 

� NE DEN APAR TO PAR?
Bu gü ne ka dar Met ro pol Kir len me ler,

Be nim Oly mpo sum Yok, Oly mpo su Ol-
 ma yan lar Bu ra ya, Ya �a r�m Ya pa r�m Tü ke-
 ti rim, Don(suz) Ki �ot lar, Me lek ler Dü�
Ku ra maz, Be ton Tu val ler, Kri mi nal gi bi
20’yi a� k�n ser gi dü zen le yen Ha run An tak -
ya l�, 90’l� y�l la r�n ba ��n da so kak res mi ni
ga le ri le re ta �� d�. “Ya �a r�m, ya pa r�m, tü ke -
ti rim” sö zü nü slo gan la� t� r� lan ve re sim le -
ri ni bü yük A har fi ni ters kul la na rak
im za la yan An tak ya l�, ser gi si ne ne den bu
ad� uy gun gör dük le ri ni ise �öy le aç�k l� yor;

“Ya �a d� �� m�z co� raf ya ve bu co� raf ya da -
ki ya �am alan la r� m�z olu� tu ru lan kay gan

ze min ler de ya r� na iz b� rak ma dan
bir hen ga me için de ge çi yor.

Apar to par ve ri len ka rar lar
ne fes al ma ala n� m� z� h�z -
la da ral t� yor. Dü �ün sel
alt ya p� ek sik li �i ko nu -
sun da uz man ye ti� ti ri le -

mi yor. Ço �un luk
al d� �� e�i ti min d� ��n da
i� ler ya p� yor ve sos yal
sü re ci sap m�� bir co� -
raf ya da bun lar nor mal
kar �� la n� yor. K� sa ca s� bu
co� raf ya da her �e yi miz
apar to par; ba k�p geç tik le -
ri miz, a�k la r� m�z, sos yal il-
i� ki le ri miz, ya �a ma
alan la r� m�z, ya lan la r� m�z,
u� ra �� la r� m�z, ya sak la r� m�z,
ya �a ma ya ça l�� t�k la r� m�z ve
hat ta ya �a ya ma d�k la r� m�z. S� -

n�r lan m�� za man la r� m�z, tu tun ma ya ça l�� -
t�k la r� m�z, ö� re ti le ri miz de apar to par. Ya -
n�n dan ge çer ken fark et me dik le ri miz,
be ton la� t�r d� �� m�z kent le ri miz, ka sa ba ve
köy le ri miz... Oy sa apar oyun cu nun rol ge -
re �i se yir ci le rin du ya ca �� bi çim de, ama
öbür oyun cu lar san ki duy mu yor mu� gi bi
dü �ün me si ya da ko nu� ma s�, oyun cu nun
do� ru dan se yir ci ye dö ne rek ko nu� ma s� de -

�il mi dir? Pe ki ya
to par? Te la� içe -
ren dir. Bi ri söy -
lem, bir di �e ri
ey lem dir. Za ten
ya �am da söy lem
ve ey le mi te mel
al maz m�? ...Ve
de yim ler,  di li -
miz de o ka dar
çok de yim var ki,
apar to par ko nu� -
ma la r� m�z, din le -
me le ri miz. Bu
co� raf ya da her
�ey apar to par.”

Mart 2014’te
Ana do lu Ya ka -
s�’nda ki sa nat se -
ver ler ile bu lu �an
Ga le ri Ark’�n ku-

 ru cu su or ta �� De niz
Ber kol ise “�n san lar
ga le ri le re git me ye,
git tik le rin de de so -
ru sor ma ya çe ki ni -
yor lar. ‘Sa t�n
al mak zo run da
ka l�r m� y�m, yan-
 l�� bir �ey so rar
m� y�m?’ gi bi
en di �e ler ta �� -
yor lar. Biz bu
al g� y� k�r mak
is ti yo ruz. Bu
ga le ri de her -
kes sa na ta
ula �a bil sin,
sa nat ge ni�

kit le le re ya ya l�m, her -
kes ori ji nal i� ler ala bil sin is ti yo ruz. Bi -

li yor su nuz sa nat sal et kin lik ler a��r l�k l�
ola rak Av ru pa ya ka s�n da yü rü tü lü yor. Oy -
sa sa nat me kân la s� n�r l� de �il. Ga le ri ARK
da, Ana do lu ya ka s� n�n sa nat mer ke zi ol-
 ma ya ha z�r la nan, son y�l lar da aç� lan ga le -
ri ler le ha re ket le nen Ce mil To-puz lu
Cad de si’nde ye ni bir du rak” di yor. Ber kol,
re sim le ri ara c� l� ��y la met ro pol ler, kent ler,
ka sa ba lar hat ta köy ler de ya �a nan apar to -
par dön gü ye dik kat çe ken Ha run An tak ya -
l�’n�n eser le ri ni ser gi le mek ten do la y�
mut lu luk duy duk la r� n� vur gu lu yor.

Ga le ri Ark: Ce mil To puz lu Cad de si
No: 49 Çif te ha vuz lar /  Ka d� köy (Bü yük
Ku lüp Kar �� s�)

Kadıköy’de ‘APARTOPAR’ bir sergi!

Necatigil Şiir Ödülü,
ENVER ERCAN’A!
Necatigil Şiir Ödülü,
ENVER ERCAN’A!
Necatigil Şiir Ödülü,
ENVER ERCAN’A!
Necatigil Şiir Ödülü,
ENVER ERCAN’A!
Necatigil Şiir Ödülü,
ENVER ERCAN’A!
Necatigil Şiir Ödülü,
ENVER ERCAN’A!

Büyük
yüzeylerin

ressamı olarak
bilinen Harun

Antakyalı’nın, yeni
sergisi ‘Apartopar’,

Kadıköy’de
açıldı.
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● Gökçe UYGUN

Bun dan 50 y�l ön ce �s tan bul’da sa y� la r�
100 bi ni bu lur ken, bu gün 2 bin’le re ge -
ri le yen Rum top lu mu nun Ka d� köy’de -

ki geç mi� gün le ri ni an la tan “Khal ke don-
�s tan bul’un Ana do lu Ya ka s�’nda ki Rum Ce-
 ma ati” bel ge se li,  Ka d� köy lü iz le yi ci siy le bu-
 lu� ma ya ha z�r la n� yor. Ga la s� Tak sim’de
ya p� lan, da ha son ra Yu na nis tan’da çe �it li
kent ler de gös te ri len bel ge sel bu kez Ka d� -
köy’de iz le ne cek.  24 Ma y�s Cu mar te si gü nü
18.30’da Ka d� köy Halk E�i tim Mer ke zi’nde -
ki gös te ri me, di le yen her kes üc ret siz ola rak
ka t� la bi le cek.

� KA DI KÖY’ÜN RUM LA RI
KA DI KÖY’DE AN LA TI YOR!

Yu na nis tan �s tan bul Ba� kon so los lu �u ve
Rum Va k�f la r� Der ne �i üye si olan Ka d� köy
Rum Or to doks Ce ma ati Vak f� ta ra f�n dan ha -
z�r la nan, yö net men li �i ni  Yu nan mü hen dis
Gri go ris Oi ko no mi dis’in  yap t� �� bel ge sel, 5
Ni san gü nü Yu na nis tan �s tan bul Ba� kon so -
los lu �u’nun kül tür mer ke zi olan Sis ma nog li -
o Me ga ro’da ilk kez se yir ci kar �� s� na ç�k m�� t�. 
� RUM CE MA AT� N�N SÖZ LÜ TA R� H�…

Rum ce ma ati nin geç mi �i ne da ir bir söz lü
ta rih ça l�� ma s� ni te li �i de ta �� yan 85 da ki ka l�k
bel ge sel de, bir za man lar Khal ke don ad� n� ta -
�� yan bu gün kü Ka d� köy’ün Rum la r� n�n geç -
mi� ve gü nü müz de ki du rum la r�, il çe nin
sos yal, kül tü rel, eko no mik ha ya t�n da ki rol le -
ri ele al� n� yor. Yu na nis tan’a göç et mek zo run -
da kal m�� Rum lar ve �s tan bul’da ka lan
Ka d� köy lü Rum lar ile söy le �i le rin ya n� s� ra,
ar �iv gö rün tü le ri ve gü nü müz de çe kil mi� gö -
rün tü ler le süs le nen bel ge sel de, Bah çe �e hir
Ka d� köy met ro po li ti At ha na si os Pa pas, �s tan -
bul lu Rum la r�n Ev ren sel Fe de ras yo nu Ba� ka -
n� Ni ko Uzu no� lu, Ekü me nik Pat rik ha ne’nin
Ba s�n Söz cü sü Pe der Do sit he os’un da ara la -
r�n da bu lun du �u çok sa y� da ki �i duy gu ve dü -
�ün ce le ri ni an la t� yor. Ün lü Yu nan sa natç�
Va si li ki Pa pa ge or gi ou’nun özel ola rak �ar k�
bes te le di �i bel ge sel de, Ka d� köy’de ki Ayi a
Efi mi a Ki li se si’nin a�e vin den ye mek yi ye
Kürt ha mal la r�n, 6-7 Ey lül olay la r�n da Ka d� -
köy lü Rum la r� ko ru ma s�, �s tan bul lu la r� ilk
kez ka pu çi no kah ve siy le ta n�� t� ran Ka d� -
köy’ün ün lü pas ta ne si Bay lan’�n sa hi bi Le nas
ai le si nin hi kâ ye si gi bi il ginç bil gi ler de an la -
t� l� yor. Bel ge se lin or tak te ma s� ise göç et mek

zo run da ka lan Rum la r�n, top rak la r� na ge ri dö -
ne bil me ih ti mal le ri ne da ir umut…

� AT� NA LI O� KO NO M� D�S:
‘�S TAN BUL LU

H�S SE D� YO RUM KEN D� M�…’
Khal ke don bel ge se li nin yö net me ni, Ati-

 na l� Gri go ris Oi ko no mi dis, Ga ze te Ka d� köy’e
ver di �i rö por taj da, �un la r� söy le mi� ti; “Kö -
ken ola rak ola rak Da r� ca l� bir Rum’um ben.
Da r� ca ile ile il gi li bir bel ge sel ya par ken içim -
de ata la r� m�n an� la r� uyan d�. Da r� ca da Ka d� -
köy Met ro po li ta n�’na ba� l� idi. Ora da ki ler
okul için Ka d� köy’e ge lir di. Ben de, �s tan -
bul’un bu en gü zel il çe si ni bel ge se li çe ker ken
da ha ya k�n dan ta n� ma f�r sa t� bul dum. Yu na -
nis tan’dan çe kim ler için bu ra ya ge lin ce çok
duy gu lan d�m. Ka d� köy, �s tan bul ba na bü yük
mut lu luk ve ri yor.  Ken di mi san ki �s tan bul lu
gi bi his se di yo rum…”
� NEF RET’E MA RUZ KA LAN LA RIN

SÖY LE YE CEK LE R� VAR
Tür ki ye'de nef ret suç la r� üze ri ne en kap-

 sam l� söz lü ta rih ça l�� ma s� olan “Nef ret” bel -
ge se li de Ka d� köy’de gös te ri le cek. �lk
gös te ri mi Ta sa r�m Atöl ye si Ka d� köy’de
(TAK), yö net men ler Es ra Aç�k göz ile Ha kan
Alp’in ka t� l� m�y la ger çek le� ti ri len bel ge sel,
ye ni den Ka d� köy lü iz le yi ci siy le bu lu �a cak.
Nef ret, 18 Ma y�s Pa zar  gü nü sa at 16:00’da
Nâ z�m Hik met Kül tür Mer ke zi’nde, 25 Ma y�s
Pa zar gü nü sa at 16:00’da Bar lar So ka ��’nda -
ki Kar gART’ta ve 8 Haziran Pazar günü
19.00’da Yelde�irmeni’ndeki Bubi Kad�köy
‘de üc ret siz ola rak iz le ne bi le cek.

Tür ki ye gün de mi ne Hrant Dink ci na ye ti
va s� ta s�y la gi ren an cak he nüz ya sa lar da ki ye -
ri ni ala ma yan “nef ret su çu” kav ra m� na da ir
en kap sam l� bel ge sel ol ma özel li �i ni ta �� yan
Nef ret’te, nef ret suç la r� de ni len kav ra m�n in-
 san la r�n ya �a m�n da ya rat t� �� tah ri ba t� ilk a��z-
 dan su na rak, bu ko nu da top lum sal ve si ya si
far k�n da l�k ya rat ma y� amaç l� yor. Bel ge sel bu -
nu al� �� la gel di �i gi bi se mi ner ya da ga ze te ta -
ra ma la r�y la de �il, di rekt ko nu nun
ma� dur la r� na söz ve re rek ger çek le� ti ri yor.
Ga ze te ci-ya zar Es ra Aç�k göz ile aka de mis yen
Ha kan Alp’�n yö net men li �in de ha z�r la nan

bel ge sel, nef ret su çu nu, bu su ça ma ruz ka lan -
la r�n ta n�k l�k la r� üze rin den an la t� yor. Tür ki -
ye'nin fark l� kö �e le rin de “öte ki” ol ma n�n en
a��r du rum la r� n� ya �a yan la r�n se si ne ku lak
ve ren bel ge sel için, fark l� kent ler de ya �a nan
10 nef ret su çu ola y� üze rin den, bu ola y�n
ma� dur-ta n�k la r�y la uzun sa at ler sü ren gö rü� -
me ler ya p�l d�. CHP Mil let ve ki li �a fak Pa vey,
Di yar ba k�r l� trans bi rey Öy kü, Kürt i� çi Fev -
zi Çe lik, Tür ki ye Pro tes tan Ki li se le ri Bir li �i
Ba� ka n� �h san Öz bek, Ma ra� kat li am� ta n�k -
la r�n dan Se vim Po lat bu isim ler den sa de ce
bir ka ç�... Ki mi Müs lü man ol ma d� �� için, ki -
mi ku la �� na kü pe tak t� �� için nef ret su çu nun

kur ba n� ol mu� tu. Yö net men ler Es ra Aç�k göz
ile Ha kan Alp, nef ret suç la r� n�n di �er suç lar
ara s�n da özel bir ko nu ma sa hip ol du �u nu,
ma� dur üze rin de s� ra dan suç lar dan da ha bü -
yük bir et ki ya rat t� �� na dik kat çe ke rek, “Nef -
ret suç la r�, ‘biz’ kav ra m� n�n d� ��n da ka lan la ra,
‘öte ki ne ölüm’ de mek. Ma� dur la r� n�n nes ne
de �il de öz ne ol du �u bu bel ge sel de, fark l� din,
et nik kim lik, cin si yet, cin sel yö ne lim ve ide-
 olo ji de ki ki �i le ri din ler ken, em pa ti güç le ri ni
de yük sel te ce �i ni dü �ü nü yo ruz” di yor.

fa ce bo ok.com/nef ret.bel ge se li
twit ter.com/nef ret bel ge se li
nef ret bel ge se li.com
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Kadıköy’de ya�ayan Rum toplumunun dünü ve bugününü anlatan
Khalkedon belgeseli,  24  Mayıs’ta Kadıköy’de ücretsiz olarak

gösterilecek. Nefret suçunu ele alan ‘Nefret’ belgeseli de
Kadıköy’deki 2 ücretsiz gösterimde seyircisine sunulacak.
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Ka d� köy Be le di ye si ta ra f�n dan bu y�l
ikin ci si düzenlenen “Her Hal’de Sa -
nat” et kin li �in de; özel anlar ya�and�.

Ana do lu Ate �i K� v�l c�m Gru bu, F� rat Ta n��,
Hil mi Ya ra y� c�, Hül ya Po lat, Mu rat �en, Re -
nan Bi lek ve Ser kan Ça� r�’n�n yer al d� �� ün -
lü isim ler le ay n� sah ne yi pay la �an ve on lar la
dü et ya pan en gel li mü zis yen le rin mut lu lu �u
gö rül me ye de �er di.

10 Ma y�s Cu mar te si gü nü saat 20:00’de
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde dü zen le -
nen, ba�ar�l� oyun cu Mert F� rat’�n sun du �u
ve ka t� l� m�n üc ret siz ol du �u ge ce de, sa na t�n
fark l� dal la r� na ait bir bi rin den gü zel eser ler,
ama tör en gel li sa nat ç� lar ile ün lü sa nat ç� lar
ta ra f�n dan bir lik te su nul du.
� EN GEL LER KAL DI RIL SIN YE TER

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Ay kurt Nu -
ho� lu, prog ra m�n aç� l� ��n da yap t� �� ko nu� -
ma da, “2005’te aç� lan En gel li ler
Mer ke zi miz le bir lik te Ka d� köy Be le di ye si, 5
bi ne ya k�n en gel li ye ula� t�. 1000’e ya -
k�n en gel li va tan da �� m�z la ça l�� -
ma la r� m�z de vam edi yor.
Se çim dö ne min de en gel -
li ler le ili� ki li yap t� �� -
m�z top lan t� da
en gel li ar ka da� la r� -
m� z�n bi ze söy le di -
�i, ‘Bi zim
önü müz de ki en gel -
le ri kal d� r�n biz siz-
 den her han gi bir
yar d�m is te mi yo ruz’
ol du. �� te en gel le rin kal -
d� r�l d� �� za man, sa nat ta,
gör dü �ü müz gi bi di �er tüm ya -
�am alan la r�n da, i� dâ hil, her �ey de
en gel li le rin ya �am la r� n� çok ra hat de vam et-
 ti re cek le ri ni bi li yo ruz. Her Hal’de Sa nat et -
kin li �i içe ri sin de genç le ri mi zin
ça l�� ma la r�n dan do la y� hep si ni kut lu yor, say -
g� ve sev gi le ri mi su nu yo rum” de di.
� EN GEL S�Z ME LO D� LER E� L� ��N -

DE SA NAT DO LU GE CE
�ar k�, �i ir ve dans do lu prog ram da ön ce

Ana do lu Ate �i K� v�l c�m gru bu ve Dost El ler
��it me En gel li ler �l ko ku lu halkoyun la r� ekip-
 le ri bir lik te sah ne al d�.  

Sa nat ç� Mu rat �en ise ken di si ne e� lik
eden gör me en gel li pi ya nist ler Em re �a hi -
nalp ve Öz gür Al t� nok ile Ce mal Sü re ya ve
Edip Can se ver’den bir �i ir din le ti si sun du.

Oyun cu F� rat Ta n��’a, gör me en gel li mü -
zis yen ler Öz gür Al t� nok ile Onur Y�l maz'�n

ke man ve gi tar la e�lik etmesi, iz le yi ci ler den
bol al k�� al d�.

Sa nat ç� Hül ya Po lat ise Ka ra de niz’e öz gü
ke men çe ve yö re sel eser ler e� li �in de en gel li
mü zis yen Se da �al l� ile din le yen le re ke yif
ve ren bir mü zik zi ya fe ti sun du.

Re nan Bi lek’in ses len dir di �i �i ir ve �ar -
k� ya gör me en gel li so list Fey za Al t� nok se -
siy le, gör me en gel li mü zis yen Öz gür Al t� nok
da pi ya noy la e� lik edin ce, se yir ci de be �e ni -
si ni bol bol al k�� la ifa de et ti.

Prog ra m�n son la r� na do� ru klar ne tin co� -
ku su sa lo nu sar d�. Klar ne tin ba �a r� l� is mi Ser -
kan Ça� r� ve gör me en gel li mü zis yen Mert
Ka ra gü zel, din le yen le rin ka y�t s�z kal ma d� ��
bir klar net düe ti sun du.

Prog ram da sah ne yi son ola rak Hil mi Ya -
ra y� c� al d�. Ya ra y� c�’n�n ses len dir di �i eser le -
re, gör me en gel li mü zis yen ler Adem
Se vin dik ba� la ma da, Em re �a hi nalp pi ya no -
da e� lik et ti. Hem sah ne de ki ler hem de iz le -
yen ler aç� s�n dan ke yif li ve an lam l� ge çen
prog ra m�n ka pa n�� bö lü mün de sa nat ç� la ra çi -
çek ve te�ekkür pla keti veren Be le di ye Ba� -
ka n� Ay kurt Nu ho� lu, sah ne de top lu fo to� raf
çek tir di. Eme �i ge çen her ke se te �ek kür eden
ve duy gu lan d� �� göz le nen Ba� kan Nu ho� lu,
“Ya r�n, An ne ler gü nü. Tüm an ne le rin ev lat
ac� s� gör me di �i bir ya �am di le �iy le mut lu
gün ler di li yo rum” de di.

� SA NAT ÇI LAR NE DE D�?
�Mert F� rat: Her Hal’de Sa nat et kin li �i

be nim için çok önem li. Ge çen se ne de çok ka -
t�l mak is te mi� tim. Çok he ye can l� y�m. Sür dü -
rü le bi lir lik çok önem liy di bu ça l�� ma lar da.
Ka d� köy Be le di ye si de bu nu sür dü rü le bi lir
bir ça l�� ma ya çe vir di. Uma r�m de vam eder.
En gel li ler Haf ta s� önem li bir haf ta far k�n da -
l�k ad� na.

� F� rat Ta n��: Se ve se ve ka t�l d�m. Ka -
d� köy, do� du �um, bü yü dü �üm yer. Böy le bir
et kin lik olun ca biz de bun dan ge ri kal ma ya -
cak t�k. Ka d� köy’de du rum da ha iç aç� c�. En-
 gel li va tan da� la r�n sos yal im kân lar dan
ya rar la na ma d� �� yer ler de du rum ne dir bi le -
mi yo rum. Bu ra da bir neb ze de ol sa da ha iyi
gi bi gö rü nü yor. Tür ki ye’de çok bü yük bir nü -
fus en gel li ler.

� Mu rat �en: He ye can l� y�m. Çok ke yif -
li. Söy le ne cek çok �ey var. Be nim an nem de
en gel liy di. En gel li le rin top lum için de ki yer le -
ri, prob lem le ri ko nu sun da sa n� r�m çok ya k�n
bil gi le rim var. En gel li ler için ha yat da ha da
zor. Uma r�m bu dü ze lir.

� Hül ya Po lat: Bu ra da ba na sah ne de
e� lik ede cek ol ma la r� be ni he ye can lan d�r d�
aç�k ça s�. Çok ho �u ma git ti. 18. sa nat y� l�m -
da y�m. Çok y�p ran d� �� m� his set ti �im gün ler
ol du. Ben bu ka dar zor la n� yor sam sev di �im
i�i ya par ken, en gel li kar de� le ri miz ne ka dar
zor la n� yor dur aca ba di ye dü �ü nü yo rum. Et -
kin lik te bu lun mak tan çok mut lu yum. Na zik

da vet le ri için çok te �ek kür edi -
yo rum. 

Ü n  l ü
sa nat ç� lar la sa -

na ta gö nül ver mi� en gel li
sa nat ç� lar da ken di le ri ni iz le me ye ge len le re
unu tul maz bir sa nat �ö le ni ya �at t�. Ol duk ça
he ye can l� ve mut lu ol duk la r� göz le nen en gel -
li mü zis yen ler �un la r� söy le di: 

� Fey za Al t� nok: Her Hal ’de Sa nat et -
kin li �i ne ilk de fa ka t� l� yo rum. He ye can l� y�m.
Ün lü sa nat ç� lar la sah ne ala ca ��z. Hep si çok
se ve cen, ca na ya k�n lar. 

� Se da �al l�: Çok mut lu yum, an la t�l maz
bir duy gu ün lü sa nat ç� lar la dü et yap mak. 

Ka d� köy Be le di ye si Kül tür ve Sos yal �� -
ler Mü dü rü Tü lin Er gü ner de yap t� �� aç�k la -
ma da, “Bu gün ün lü sa nat ç� la r� m�z la sa na ta
gö nül ver mi� en gel li sa nat ç� la r� m� z�n bir lik -
te li �i ni ser gi le dik. Çok he ye can l� y�z. Pro va -
lar da müt hi� gü zel lik ler ya �a d�k” de di.

oma’da, özel bir �ir ke te ait yer
al t� kö mür ma de nin de, Sa l� gü -
nü mey da na ge len tra fo pat la -
ma s� so nu cu, Çar �am ba iti ba -

riy le yak la ��k 240 ölü var d�. Ta bi bu
sa y� ölen le rin sa y� s� de �il, o ana ka dar
içe ri den ç� ka r� la bi len ce na ze le rin sa y� -
s�. Bu ya z� n�n ya z�l d� �� su lar da yan g�n
ha la de vam edi yor ve içe ri de yüz ler ce
ma den ci da ha var. Ga ze te nin ya y�n -
lan d� �� bu gü ne (Cu ma) ka dar bu sa y� -
n�n, ma ale sef ki, zi ya de siy le ar ta ca ��
mu hak kak.

21. yüz y� l�n en bü yük ma den ka za -
s� ol mu�, içe ri de kaç ki �i ça l�� t� �� ‘yet -
ki li ler ce’ tam ola rak aç�k la na m� yor,
her se ne çe �it li yer ler de bü yük lü kü -
çük lü ma den ka za la r� olu yor; fa ci a ya -
�a nan ma de nin üç ay ön ce de net len -
di �i söy le ni yor ve bir ta k�m ra por lar -
dan bah se di li yor; son y�l lar da ma den -
ler de ya �a nan ölüm le rin ço �u nun
özel/ta �e ron ma den ocak la r�n da ya -
�an d� �� aç�k ça gö rü lü yor ama "bu i�in
f�t ra t�n da ölüm var" di ye rek olan la r�n
ve ölen le rin nor mal kar �� lan ma s� bek -
le ni yor.

Bu nun ne re si nor mal?
3 gün lük mil li yas ilan et mek hiç bir

�e ye ya ra m� yor. Her se ne gri zu pat la -
ma s�n dan, tra fo pat la ma s�n dan, ma -
den ze hir len me sin den, kar bon hid rat
ze hir len me sin den bir sü rü ma den ci
ölü yor. Ma den ci lik teh li ke li bir mes lek
ol sa da bu i�in za ra r� n� mi nu mu ma in -
di re cek tek nik ön lem ler ol du �u bi li ni -
yor. Böy le ol du �u hal de Tür ki ye’de
ya �a nan ölüm le rin, dün ya stan dart la r�
göz önü ne al�n d� ��n da ‘mi ni mum’ de -
�il, bir hay li ‘mak si mum’ ol du �u a�i -
kar. Bu nun se be bi f�t rat de �il; e�i tim -
siz lik, ih mal, de ne tim siz lik!

CHP’nin bu ko nuy la il gi li da ha ye ni
ver di �i öner ge yi “gün den de �i� tir -
mek” ola rak ka ra la yan, kaa le al ma yan
AKP’nin Ga zi an tep Mil let ve ki li �a mil
Tay yar, ç� k�p “Laf ol sun tor ba dol sun
di ye öner ge ve ri yor lar. CHP böy le bir
öner ge ver mi� se, kaç CHP’li bu öner -
ge ye oy ver di. Laf ol sun di ye ge li yor,
ç� k�p gi di yor lar. Ara� t�r ma öner ge le ri -
nin he de fi Mec lis’i t� ka mak” di ye bi li -
yor.

Prof. Dr.(!) Or han Ku ral “Kar bon -
mo nok sit ok si jen den da ha ha fif tir, yu -
ka r� ç� kar. Çok iyi bir in ti har yo lu dur.
Çok tat l� bir ölüm dür” di ye bi li yor.

Yüz ler ce in sa n�n ölü mü, yö ne ti ci -
le rin ta lih siz aç�k la ma la r� hal k�n ‘ha liy -
le’ duy gu sal bir tep ki gös ter me si ne
ne den olu yor. Bu tep ki ye kar �� l�k po lis
yi ne in san la r�n üze ri ne yü rü yor, gaz
s� k� yor, TO MA’yla ko va l� yor. Üs te lik
bu nu ate �in dü� tü �ü yer de, Ma ni -
sa’da bi le gö zü nü k�rp ma dan ya pa bi -
li yor. Ay n� �e kil de po lis mü da ha le sin -
de de in san la r�n ya ra lan ma s� n�n, öl -
me si nin ‘nor mal’ kar �� lan ma s� bek le -
ni yor.

Bun la r� duy duk ça, gör dük çe Bu -
lut suz luk Öz le mi’nin ‘Nor mal’ �ar k� s�
ça l� yor ka fa m�n için de “Ha li miz de -
dim  Ne de se be �e nir si niz? Nor mal
Pe ki de dim ya Tür ki ye?  De di nor mal.
Bi ri an lat s�n he men ne dir bu nor mal?
 Ca n�m s� k� l� yor ar t�k yok sa ben mi yim
anor mal?”

As l ı  AY HAN

S

“Fıtrat”ta ölüm
mü normal?
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● Gökçe UYGUN

Kad�köy Belediyesi, 10-16 May�s Engelliler
Haftas� etkinlikleri kapsam�nda bir “Empati
Sahnesi” kurdu. 13 May�s Sal� günü Ba-

hariye Caddesi’ndeki Süreyya Operas� önüne kuru-
lan sahne ile amaç; engelli olmayan bireylere engelli
olman�n ne demek oldu�unu empati yoluyla hisset-
tirebilmek. Empati Sahnesi’nde iki parkur bu-
lunuyor. Birinde gözünüz ba�lan�yor, elinize görme
engellilerin kulland��� bir baston veriliyor ve o halde
basamakl�, engelli bir yolu yürümeniz isteniyor.
Di�er parkurda ise tekerli sandalyeye oturarak, yine
engellerle dolu yolda ilerlemeye çal���yorsunuz…

Empati Sahnesi’nde, yolu Süreyya Operas�’n�n
önünden geçen, kad�n-erkek her ya�tan Kad�köylü
engelli olmay� deneyimledi. ��te o deneyimlerden
baz�lar�;
� Seyfettin Yaz�c�: Bugüne dek engellilerin duru-
munu hep dü�ünürdüm, elimden gelen yard�m� yap-
maya çal���rd�m ama bu deneyimle birebir
anlam�� oldum k�sa bir süreli�ine de olsa.
Onlar�n hayat�n� kolayla�t�rmam�z
laz�m.
� Erkan Av�ar: Görememek an-
lat�lmaz bir duygu imi�. Sa�l�kl�
oldu�uma �ükrettim. Çok zor bir
durum, engelli karde�le-rimize
yard�mc� olmam�z �art!

� ‘ENGELL�N�N ��� 
ÇOK ZORMU�!’

� Kemal Çal��kan: �nan�n göz-
lerim kapal� iken yürümekte çok
ama çok zorlad�m!  Rehberim
oldu�u halde, dü�memek için çok
çaba sarf ettim ki 15 dakikad�r burada
insanlar� izliyordum. Bu basit etkinlikle
bile, engellilerin hislerini anlama imkan� bul-
dum. Böyle bir duyarl�l�k gösterdikleri için bir
Kad�köylü olarak belediyemize te�ekkür ediyorum. 
Engellilere �ans yaratmam�z laz�m hayatta. 
� Yakup Akyol: Allah böyle insanlara yard�m
etsin. Devlet de yard�m etsin. Halk da engelli
ki�ilere yard�mc� olmal�. Zaten iç dünyalar� karar-
m��, daha da kararmas�n!

�

Kad�köy Belediyesi’nden bir zab�ta: Engelli vatan-
da�lar�m�z�n i�i çok zormu�, bir kez daha anlad�m! 
Yolda yürürken di�er insanlardan yard�m istemek
zorunda kal�yorlar hep. Bu konuda devlet de daha
duyarl� olmal�. Tüm yollar engelli geçi�lerine uygun
olarak düzenlenmeli. Bir zab�ta görevlisi olarak,
kald�r�m i�gallerine de bak�-��m de�i�ti. Esnaf�n
kap� önünde koydu�u bir tezgah ya da bir masa, en-
gelli vatanda�� çok zorluyor. Bu konuda daha
dikkatli ve duyarl� olaca��z. 

� ENGELS�Z B�R M�MAR�…
Kad�köy Belediyesi Ba�kan Yard�mc�s� Ebru

Pe�tereli de belediye olarak hedeflerinin, en-
gellilerin sorunlar�n�, onlar�n ve yak�nlar�n�n
kat�l�m�yla çözebilmek oldu�unu vurgulad�. “En-
gelleri birlikte kald�ral�m” diyen Pe�tereli, ancak
bunun için sadece belediyenin duyarl�l���n�n
yetmedi�ini belirterek, sivil toplum kurulu�lar� ve
vatanda�lardan da  sürece dahil olmalar�n� istedi.
Pe�tereli, “Biz belediye olarak bu konudaki eksik-
liklerimizin fark�nday�z. Onlar� tamamlayabilmek
için çal���yoruz. Empati Sahnesi bütün bu çal��-
malar�n sadece küçük bir parças�. Herkesin has-
sasiyeti ve kat�l�m� gerek” dedi. Kendisinin engelli
bir yak�n� olmad���n�, ancak engellilerin ve yak�n-
lar�n�n deneyimlerini çok önemsedi�ini anlatan
Pe�tereli, �unlar� söyledi:

“Göreve geldi�imizden beri bizi en çok en-
gellilerin dernekleri ziyaret etti. Kendi engelli

personelimizle de toplant�lar yapt�k. Tüm
engelli gruplar�n� ve yak�nlar�n� din-

liyoruz. Kad�köy Belediyesi bu
sorunlar� engelli-lerle birlikte

a�acak. Engelsiz bir mimari
olu�turaca��z. Yani çal��-

malar�m�z Empati Sahne-
si’yle s�n�rl�
kalmayacak.”
� EMPAT�YLE EN-

GELL�Y� ANLA-
MAK…

Etkinli�e kat�lan
Körleri E�itim ve

Kalk�nd�rma Derne�i 2.
Ba�kan� Hüseyin Sönmez ise

her sa�l�kl� bireyin potansiyel
bir engelli oldu�u gerçe�ine

dikkat çekti. Sönmez, “Ben göremiy-
orum, renkleri kendi içimde tan�yorum

ama önemli olan inanarak hareket etmek. �n-
sanlar�n engellilere kar�� duyarl� olmalar� gerek. Bu
kurulan Empati Sahnesi de insanlar�n, ben ve benim
gibi milyonlarca engelliyi birkaç dakikal���na anla-
malar� ad�na çok önemli” dedi.
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Tür ki ye Sa kat lar Der ne �i �s tan -
bul Ana do lu Ya ka sı yö ne ti ci le ri
ve üye le ri, 10-16 May-s ta rih le ri
ara sın da dü zen le nen En gel li ler
Haf tası do lay-s-yla 10 Ma yıs

Cu ma gü nü Ata �e hir Cum hu ri -
yet Anı tı’nı ve Tak sim Anı tı’nı

zi ya ret ede rek çe lenk bı rak tı lar.
Anıt önün de yap tık la rı ba sın

açık la ma sın da, en gel li le rin so -
run la rı na di kat çektiler.

10-16 May-s En gel li ler Haf tas-
açılı�ı ne de niy le ya pı lan, Tür ki -
ye Sa kat lar Der ne �i Ge nel Ba� -

kan- �ük rü Boy raz ile
Tür ki ye Sa kat lar Der ne �i Ana -
do lu Ya kas- �u be si Yö ne tim

Ku ru lu Ba� kan- Me met Ça kar
im za lı ba sın açık la ma sı özetle

�öy le: “3 Aralık Dün ya En gel li ler
Gü nü ne de niy le yapt-�-m-z

bas-n aç-kla mas-nda ye rel yö -
ne tim se çim le ri ne dik kat çek -
mi� tik. 30 Mart 2014 ta ri hin de

ger çek le �en se çim ler so nu cun -
da, ül ke miz de ki 81 il ile bir lik te
top lam 2 bin 682 ye rel yö ne tim
be lir len mi� tir. Geç mi� y-lla ra

oran la si ya si par ti mi zin en gel li
aday la ra lis te ler de daha fazla

yer ver me si se vin di ri ci bir ge li� -

me ola rak iz len mi� tir. An cak
en gel li aday lar-n çok azının se -
çi le bil me si ise biz le ri üz mü� tür.
Der ne �i miz öze lin de ise �s tan -
bul, Kon ya, Mar din gi bi bazı il -
ler de be le di ye mec lis üye lik le ri -
ne se çi le bi len yö ne ti ci ve üye -
le ri mi zin ol mas- üzün tü mü zü
bir neb ze ol sun ha fif let mi� tir.

�im di artık ye ni bir dö nem ba� -
la mak tadır. Yap-lan ara�t-rma -
lar son yıllar da ki tüm dü zen le -
me ve gi ri �im le re ra� men, en -
gel li le rin te mel so run larının çö -
zü mün de ye ter li iler le me sa� la -
na madı�ına i�a ret et mek te dir.
Bu so run lar, ye rel yö ne tim le rin

so rum lu lu �u nu da önem li oran -
da arttırmaktadır. �� te bu ne -

den le dir ki Ai le ve Sos yal Po li ti -
ka lar Ba kanımız Ay �e nur �s lam,

ye rel yö ne tim le rin dik ka ti ni
çek me ge re �i duy mu� tur. Sayın
�s lam yayınladı�ı kut la ma me -
sajında; “Be le di ye le rin plan la -
ma, ta sarım, in �a at, ruh sat -

landırma ve de net le me fa ali yet -
le rin de eri �i le bi lir lik il ke le ri nin
ye ri ne ge ti ril me si” ge rek ti �i

özen le vur gu lanm-�t-r. Ye rel
yö ne tim le rin gö rev le ri ni ne ka -
dar ye ri ne ge tir di �i ni de net le -

mek, he pi mi zin özel lik le de ye ni
olu� tu ru lan “Eri �i le bi lir lik �z le -
me ve De net le me Ko mis yon -

ları”nın ön ce lik li gö re vi ol -
mal-d-r. Biz ler bir yan dan ye rel
yö ne tim le rin çal-�ma larını iz ler -

ken, di �er yan dan bu ko mis -
yon ların da gö rev le ri ni layıkıyla
yap ma lar- için ça ba gös ter me -
li yiz. Di �er ta raf tan ise Hü kü -
met ten de e�i tim, is tih dam ve
en gel li aylı�ı ile ev de bakım

yardımı ko nu sun da da ha güç lü,
kap sayıcı ve et ki li adımlar

atılmasını ta lep edi yo ruz. Aylık
ve yardımlar da, en gel li yi ak ra -
ba larının bir par çası ola rak de -
�er len di ren ve ge lir öl çü mün de
ai le ge li ri ni te mel alan bir çer -

çe ve nin haksız, en gel li yi

ba�ımsız ya �a ma hakkından
ko pa ran bir so nuç do �ur du �u -
nu gö rü yor ve ya�ıyo ruz. En gel -
li va tan da� larımızı ba�ımsız bir
bi rey ola rak gö ren, ev de bakım
gö re vi ni üst le nen ai le le ri ih ti -
yaç larını gö ze ten ve sos yal

yardım po li ti kasını bu na gö re
be lir le yen bir yak la�ımın ge rek li
ol du �u nu vur gu lu yo ruz. Sa�lık
Uy gu la ma Teb li� le rin de ki de �i -
�im le rin, en gel li le ri te da vi den

ve do layısıyla ya �am hakkından
ko pa ran ma li kül fet ler ge ti ril -
me den yap-lmas-n-n ge rek li

ol du �u nu bir da ha hat-rlat-yo -
ruz. Biz ler, “in san ca ve onur lu
bir ya �am” is ti yo ruz. Ba� ta yö -
ne ti ci ler ol mak üze re her ke si,
bu ta le bi mi ze destek vermeye

da vet edi yo ruz.”

Erişilebilirlik ve sosyal
destek en önemli

SORUNUMUZ!

ENGEL “SIZ” OLMAYIN

EMPAT� Sahnesi’nin yan�ndaki bir ba�ka
etkinlik de ka��ttan turna ku�u yap�m�yd�.

Kad�köylü engelliler, burada kurulan masada
turna ku�u yapt�lar. “Özgürlü�e ve umuda
kanat aç” temal� etkinlik, eski bir Japon ef-
sanesine dayan�yor. Efsaneye göre ka��ttan
1000 adet turna ku�u yapan ki�inin dilek-

lerinin gerçekle�ece�ine inan�l�yor.
6 A�ustos 1945’te Hiro�ima’ya atom bom-

bas� at�ld���nda 2 ya��nda bir Japon k�z�
Sadako Sasaki, bomban�n yayd���

radyasyon nedeniyle 12 ya��ndayken lösemi
(kan kanseri) olur ve umutla ka��tlar� katla-
yarak turna ku�u yapmaya ba�lar, ancak

644. ku�u yapt�ktan sonra say�y� tamamlaya-

madan hayata veda eder. Ölümünden üç y�l
sonra, 1958 y�l�nda, Hiro�ima’daki Bar��

Park�’na Sadako’nun an�t� yap�l�r. Her y�l 6
A�ustos’ta dünyan�n dört bir yan�ndan

çocuklar, bar���n ve nükleer silahs�zlanman�n
simgesi haline gelen ka��ttan 1000 turna

ku�u yaparak Sadako’ya gönderiyor.
Kad�köy Belediyesi Engelli Merkezi de En-

gelliler Haftas� kapsam�nda bu inan���
Kad�köy’de engellilerle birlikte gerçekle�tirdi.
Amaç 1000 adet turna ku�u yapmak. Haz�r-
lanan ku�lar Japonya Konsoloslu�u’na tes-

lim edilecek. Böylece Kad�köy’den
Japonya’ya turnalar arac�l���yla iyi niyet ve

bar�� dilekleri gönderilmi� olacak. 

KADIKÖY’DEN JAPONYA’YA 
1000 TURNA KUŞU HAVALANIYOR

Apartman kapınızın önüne
koydu�unuz büyük saksının,
i�yerinizin önündeki masa ve

sandalyelerin, engelli yurtta�ların
önüne yeni engeller çıkarttı�ının

farkında mısınız?

Foto�raflar: Sinem TEZER-Tutku D�R�
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Av ru pa Bir li �i (AB) Bil gi Mer ke -
zi’nin, Mar ma ra Üni ver si te si AB
Ensti tü sü, Tür ki ye-Al man ya �li� ki le -

ri Mer ke zi ve Av ru pa Ça l�� ma la r� Türk
Aka de mis yen ler Bir li �i (TU NA ECS) ile or-
 tak la �a dü zen le di�i “Av ru pa Aka de mi si:
Av ru pa Ça l�� ma la r� n� Yay g�n la� t�r ma ve
Aka de mis yen Ge li �im Prog ra m�” ko nu lu ça -
l�� tay kap sa m�n da Türkiye’deki 20 üni ver -
si te sin den 50 genç aka de mis yen ada y�,
Ka d� köy’de bu lu� tu. AB Ens ti tü sü Mü dü rü
Prof. Mu zaf fer Dar tan, yurt içi ve yurt d� ��n-
 dan aka de mis yen, ba s�n men sup la r� ve si vil
ini si ya tif tem sil ci le ri nin ko nu� ma c� ola rak
ka t�l d� �� et kin li �in amaç la r� n� �öy le an lat t�:  

“Tür ki ye’nin AB üye li �i mü za ke re sü -
re ci ni ba �a r�y la ta mam la ma s�n da, hiç �üp-
 he siz uz man kad ro la r�n ye ti� ti ril me si bü yük
önem ta �� yor. Tür ki ye, mü za ke re sü re cin de
35 ko nu ba� l� ��n da 100 bin say fa y� a�an AB
mev zu at� n� üst len mek du ru mun da. Bu sü re -
cin ba �a r�y la ta mam lan ma s� ve son ra s�n da

bu ko nu lar da ça l�� mak üze re bin ler ce uz man
ge rek si nim ola cak. Bu nun için üni ver si te le -
re çok i� dü �ü yor. Do la y� s�y la AB ko nu la -
r�y la il gi li ça l�� ma la r�n bir kaç üni ver si te ile
s� n�r l� ol ma y�p Tür ki ye ge ne lin de üni ver si -
te le re yay g�n la� t� r�l ma s� ge re ki yor. 

Bu nun için de özel lik le ye ni üni ver si te -
ler den ba� la mak üze re çe �it li ana bi lim dal la -
r�n da gö rev li olan ara� t�r ma gö rev li le ri nin
ken di alan la r�n da AB ça l�� ma la r� na te� vik
et mek ge re ki yor. Tür ki ye’nin ilk AB ens ti -
tü sü ola rak, bu yön de ça l�� ma la ra des tek
ver mek ama c�y la çe �it li üni ver si te ler den
yük sek li sans ya da dok to ra ça l�� ma la r� a�a-
 ma s� na gel mi� genç aka de mis yen le ri, AB
norm la r� na en ya k�n kent gö rü nü mün de ki il -
çe olan Ka d� köy’de bir ara ya ge ti ri yor; ulu -
sal ve ulus la ra ra s� dü zey de uz man lar la

bu lu� tu ru yo ruz.” 
Son se mi ner de; �b ra him Ka bo� lu, Mar-

 ma ra Üni ver si te si’nden Mu zaf fer Dar tan,
Emir han Gö ral, Ye di te pe Üni ver si te si’nden
Ha luk Ka ba ali o� lu, Ned red Ku ran Bur ço� -
lu, Hür ri yet Ga ze te si’nden Se dat Er gin,

CNN Türk’ten Cem Sey men, Al man ya Bre-
 men Uy gu la ma l� Bi lim ler Üni ver si te si’nden
Muh lis Ken ter ile Bre men Göç men ler ve
Kül tür ler Ara s� Ara� t�r ma lar Mer ke zi Ali
Eli�, teb li� le ri ni su nan uz man lar ara s�n day -
d�.
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e le viz yon da genç le rin ka t�l d� �� bir
genç lik prog ra m� var d�. Ev li lik uz ma n�
bir psi ko log, ev li lik ko nu sun da genç -
ler le soh bet edi yor ve ev li lik ten bek -

len ti le ri ni ö� ren me ye ça l� �� yor du. Genç le rin
pay la� t� �� gö rü� ler he men he men ay n� nok ta -
lar da bir le �i yor ve ev li li �i dün ya sal bir olay
ola rak gö rü yor, dün ya sal bek len ti le ri ni di le
ge ti ri yor lar d�. 

Ev li lik bir ya �am bir li �i dir. Ha ya t�n has ta l� -
��, sa� l� ��, iyi kö tü gün le ri bir lik te pay la ��l ma -
l�, ka r�-ko ca ya �a m�n mad di ge rek si nim le ri ni
bir lik te ça l� �a rak kar �� la ma l�, ço cuk la r�n e�i ti -
mi mü� te rek ka rar la r�n so nu cu ol ma l�, iyi e�i -
tim için mas raf tan ka ç� n�l ma ma l� an la m�n da
�ey ler söy lü yor lar d�. Ev li li �i güç bir li �i, amaç
bir li �i cin sel bir lik, dost luk ve ar ka da� l�k ola -
rak gö rü yor lar d�. Ev li lik le il gi li tüm gö rü� ve
te men ni le ri dün ya mad de si ve dün ya in sa n�
üze ri ne idi. Ne otu ru mu yö ne ten ruh sa� l� ��
uz ma n� ne de genç ler ruh sal l�k tan, ruh sal l�k
bir lik ve bü tün lük ten hiç söz et mi yor lar d�.
Hay ret le iz le dim.

Oy sa ki ev li lik dün ya da ya �a n�r ama özü
ruh sal d�r. Ruh sal bir lik, zen gin lik ve ay d�n l�k
için de ol ma dan iki in sa n�n bir lik te ya �a ma s�,
bir bi ri ne da yan ma s�, be ra ber lik ten zevk al -
ma s� ve ger çek mut lu lu �a ula� ma s� çok zor -
dur.

Dü �ü ne bi li yor mu su nuz? 25-30 ya �� na
ka dar ay r� ya �a m��, ay r� ai le ler de; ay r� örf,
adet, ge le nek ler için de bü yü mü�, ay r� ko ku,
ay r� lez zet ler den zevk al m�� ay r� amaç lar, ay -
r� mes lek ler edin mi�, fark l� ih ti yaç lar ve fark l�
ruh hal le ri için de ye ti� mi� iki in san; dün ya sal
he ves, is tek ve ge rek si nim le ri ni kar �� la mak
ama c�y la ev li lik bir li �i olu� tur duk la r�n da e�er
bu bir lik te lik ruh sal g� da lar la bes len mez se
çok ça buk za y�f dü �er, has ta la n�r, par ça la n�r
bel ki de ölür. Ni te kim ev li li �i yal n�z ca dün ya -
sal ya �am ve ge rek si nim ler le öz de� le� ti ren
genç ler e�er eko no mik öz gür lü �e sa hip ler se
ev li li �i yü rüt mü yor ve ya� mur gi bi bo �a n� yor -
lar.

Ev li lik aç�k, net, ber rak ili� ki ler için de ku -
rul ma l�; içi ne ke sin lik le ya lan, do lan, al dat ma
ka t�l ma ma l� d�r. Oy sa ki genç ler ev li lik gi ri �im -
le ri ne dün ya sal he sap lar ile gi ri yor lar. Ya k� -
��k l� l�k, gü zel lik, zen gin lik, ka ri yer, �öh ret ön
pla na ç� k� yor. Bu ko nu lar da ek sik le ri olan lar
sak l� yor, ger çek le ri or ta ya koy mu yor ve ya
kay be de rim kor ku su ile ya lan söy lü yor lar. Ev -
le nip bir ev de, bir oda da, bir ya tak ta ya �a ma -
ya ba� la y�n ca her �ey or ta ya ç� k� yor.

Ev li lik ç� kar he sap la r� üze ri ne de �il, esir -
ge me den ver mek, bir bi ri ni kul lan mak de �il
ya �a m� say g�y la pay la� mak ama c�y la ku rul -
ma l� d�r. An ne le ri ne ba ba la r� na da yan ma ya,
hep al ma ya ve hoy rat ça kul lan ma ya al�� m��
olan genç ler ev le nir ev len mez e� le ri ni de kul -
lan ma ya yel te ni yor lar. Bi zim evin en kü çü �ü
ben dim, önüm de üç ab lam bu lun du �u için
an nem be ni bi raz ko ru ma al t�n da tu tar d�. Her
i�i mi ab la la r�m gö rür dü. Ev le nin ce ay n� al�� -
kan l� �� e�im den bek le dim ama bak t�m ol mu -
yor; ça buk uyan d�m. Fa kat ha la er ke �in yap -
ma s� ge re ken bir çok i� le ri ev de e�im ya par. O
cö mert ve sev gi do lu bir in san ol du �un dan
be nim de onu kul lan ma d� �� m�, yal n�z ca be ce -
rik siz lik ne de niy le i� ler den uzak dur du �u mu
bil di �in den so run ya �a ma dan sür dü rü yo ruz.
Hiz met, yar d�m la� ma, da ya n�� ma çok kut sal
�ey ler dir. Ama in sa n�n in sa n� kul lan ma s� is tis -
mar d�r ve onur k� r� c� d�r.

Ruh sal zen gin li �in en de �er li mey ve si es -
nek lik ve uyum dur. Ka d�n, er kek; yin yang
ener ji bir lik te ya �a mak, bir bir le ri ni ta mam la -
mak üze re ya ra t�l m�� lar d�r. Fi zik sel, zi hin sel,
duy gu sal ve ruh sal ya p� la r� bu na gö re dir. Bu
uy gun lu �u sür dür mek sert lik, da yat ma c� l�k,
söz din let me ve üs tün lük kur ma ça ba s� ile
de �il, an la y�� ve uyum ile olur. �ki in sa n�n es -
nek ili� ki ler için de uyum sa� la ma dan bir lik te
ya �a ma s� ola s� de �il dir. Ev li lik te ra pist le ri so -
run lar la kar �� la r� na ge len in san la ra “Siz ler kö -
tü in san lar de �il si niz, ili� ki niz kö tü” di ye sö ze
ba� lar lar. E� ler ara s�n da ki uyum; gü lün ko ku
ver me si, rüz gâ r�n �l g�t �l g�t se rin let me si gi bi
kar �� l�k bek len me den or ta ya ko nul ma l� d�r.
E�er fe da kâr l�k ola rak gö rü lür se, yar d�m la� -
ma fe da kâr l�k gi bi söz ko nu su ya p� l�r sa, ta raf -
la r� borç lu-ala cak l� du ru ma dü �ü rür. Borç-
ala cak yü kü nün al t�n dan kalk mak zor dur. �n -
san lar borç lu kal mak is te mez, ala cak l� ise hiç
se vil mez. 

Ev li lik bek len ti için de ol mak ve ya al mak
de �il, ver mek tir. Ev li li �e mut lu luk bek len ti si
için de gi ren le rin mut lu lu �u bu la bil me le ri ola -
nak s�z d�r. Çün kü ba� ka la r� si ze mut lu luk ve -
re mez ler, mut lu �u in san la r�n ken di le ri ya rat -
ma la r� ge re kir. Mut lu luk ba� ka la r�n dan mut lu -
luk bek le yen güç süz ve be ce rik siz in san la r�n
i�i de �il, ba� ka la r� n� mut lu et me ye ta lip ola bi -
le cek ka dar mut lu, güç lü ve gü ven için de ya -
�a yan in san la r�n i�i dir.

Ev li lik ele� ti re rek, yar g� la ya rak, hor la ya -
rak, suç la ya rak yü rü mez. Ev li lik yo lu na gü zel -
lik, renk ve lez zet ka tan �ey ler tak dir, teb rik
ve te �ek kür dür. �n san la r� de �i� ti re mez si niz,
ama iyi yön le ri ni gör dü �ü nüz in sa n� tak dir
ede rek, il gi si ni iyi yön le ri ne çe ke bi lir si niz.
Çün kü in san la r� en çok mo ti ve eden �ey iyi
yön le ri ni gös ter mek ve iyi yön le riy le an�l mak -
t�r. E�i ni zi tak dir edi niz, bir gün iyi yön le ri ni
hep ya �a m� na uy gu la yan, be �en di �i niz bir in -
san la bir lik te olur sa n�z hiç �a ��r ma y� n�z.

Ev li lik bir lik te ge li� mek ve ge li �im yo lun da
bir lik te yü rü mek tir. Yal n�z ol du �u nuz gün ler -
den da ha güç lü ol mak, bir lik te gül mek, bir lik -
te se vinç ve co� ku duy mak t�r. E�er ev li li �in
he de fi ola rak e�i ni zin öz gür lü �ü nü, ol gun lu �u
ve mut lu lu �u nu al�r sa n�z bir gün öz gür, ol gun,
güç lü ve mut lu bir in san la bir lik te ya �a ma n�n
mut lu lu �u na ula ��r s� n�z. Ne gü zel de �il mi?     

RUHSAL
B�RL�K

AB uzman adayları
Kadıköy’de buluştu

Mart ay�n da aç� l� �� ger çek le� ti ri len
Ka d� köy Be le di ye si Ta rih Ede bi -
yat Sa nat  Kü tüp ha ne si (TE SAK),

An ka ra Sa nat Ti yat ro su'nun (AST) ku ru -
lu �u nun 50. y� l� n� ta mam la ma s� ve si le siy -
le, “1960’lar Or ta m�n da AST’�n Do �u �u
ve Türk Ti yat ro Ha ya t�n da ki Ro lü”: AN -
KA RA SA NAT T� YAT RO SU 50+1. YIL
SEM POZ YU MU ba� l�k l� bir top lan t� dü -
zen li yor.  Ül ke miz ti yat ro ha ya t�n da özel
bir ye ri bu lu nan, 1960’la r�n sos yo kül tü rel
or ta m�n da avan gart ve si ya sal ti yat ro nun
Tür ki ye’de sah ne len me sin de ön cü lük
eden, dra ma tik ve epik ti yat ro ede bi ya t� n�n
yer li ve ya ban c� de �er li eser le ri nin bir ço -
�u nu Tür ki ye'de ilk de fa sah ne le ye rek
Türk ti yat ro su na ye ni lik ler ge ti rip ha re ket
ve he ye can ka zan d� ran AST için ha z�r la -
nan sem poz yum, 24 Ma y�s Cu mar te si gü -
nü 10.30 - 18.00 sa at le ri ara s�n da
ger çek le� ti ri le cek. Et kin lik te de �er li aka -
de mis yen ler ve ti yat ro ele� tir men le ri bil di -
ri le ri ni su na cak; AST’a uzun y�l lar emek
ver mi�, re ji sör lük, oyun cu -
luk, de ko ra tör lük yap m��
ti yat ro cu lar ko nu� ma -
la r�y la et kin li �e kat -
k� da bu lu na cak lar.
3 otu rum dan olu �an
sem poz yum da s� ra -
s�y la Prof. Dr. �l ber
Or tay l�, Ömer Atil la
Sav ve Prof Dr. Ay �e -
gül Yük sel “Otu -
rum Ba� ka n�”
ola rak gö rev
a l a  c a k  l a r .
Prof. Dr.
Ö z  d e  m i r
N u t  k u ,

Ömer Atil la Sav, Prof. Dr. Ay �e gül Yük sel
ve Seç kin Sel vi bil di ri le ri ni su na rak; De -
mir Öz lü, Rut kay Aziz, Yü cel      Tan ye ri,
Os man �en ge zer, Sa lih Kal yon, Al tan Er -
kek li, Ha ya ti As�l ya z� c� ve Ma hir �pek de
ko nu� ma la r�y la sem poz yu ma kat k� da bu-
 lu na cak olan isim ler. AST’da çe �it li y�l lar -
da sah ne ye ç� kan oyun cu la r�n da an� la r� n�
pay la �a ca �� et kin li �in aç� l�� ko nu� ma s� n�

ise Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Ay kurt
Nu ho� lu ya pa cak.

TE SAK: 0216
337 86 54-55 R�h -
t�m Cad. No:2/3 Es -
ki Ba� kan l�k Bi na s�

(Be �ik ta� Ka d� köy �s ke le si kar -
�� s�)

BU SERGİDE 
EMEK VAR!

KADIKÖY Foto�raf Merkezi ve
Fotoamele Foto�raf Grubu yine

çok konu�ulacak bir sergiye
imza at�yor. 

“Çal��an Eller ��leyen Bedenler”
adl� foto�raf sergisi, 18 May�s’ta
17.00'de Kad�köy Belediyesi Hali
Kurtça Kültür Merkezi’nde sanat

sevenlerle bulu�uyor. Ay�e
Küçükkurt’un düzenledi�i ve 24

ö�rencinin yer ald��� foto�raf
sergisinde kaleciden mant�c�ya,
sokak sat�c�s�ndan yorganc�ya

birçok meslek kolunda
çal��anlar�n foto�raflar� yer al�yor.

Sergi, 24 May�s tarihine kadar
gezilebilecek. 

Anneler Günümüz 
KUTLU OLSUN!

Lion Ayten Hatice 
ETİ (Emekli banka genel

müdürü-Kadıköy’ün annesi)

Manisa Soma maden ocak-
larında canlarını evlatlarını yi-

tiren annelerin önünde saygı ile
eğilir, Allah’tan sabır dilerim. 
Bu acı sadece annelerin değil

Türkiye’nin acısıdır.

Hayatlarını ihmalden dolayı
kaybeden evlatlarımızın 
mekânı cennet olsun.

Allah ailelerine sabır versin. 

Yarının Türkiyesi’ni yaratan,
yetiştiren tüm değerli 

annelerimizin Anneler Günü’nü 
kutlar, mutlu ve uzun yarınlar

dilerim,

EVLATLARIYLA!!!

Marmara Üniversitesi AB
Enstitüsü, Türkiye’de Avrupa
uzmanları yeti�tirmek üzere

çalı�malarını sürdürüyor.

AST “50+1’ SEMPOZYUMU
KADIKÖY’DE YAPILACAK

Mart ayında açılışı
gerçekleştirilen

Kadıköy Belediyesi
Tarih Edebiyat Sanat
Kütüphanesi (TESAK),

Ankara Sanat
Tiyatrosu'nun (AST)

kuruluşunun 50. yılını
tamamlaması
vesilesiyle, bir

toplantı düzenliyor.

T

KADIKO?Y-10:Layout 2  5/15/14  1:51 PM  Page 1



Tür ki ye, So ma’da ki ma den fa ci as�n da
kay bet ti �i miz 282 (ga ze te miz bas k� ya
gir di �i sü re de sa y� buy du ve ne ya z�k

ki art ma ya de vam edi yor du) ca n� na a� l� yor.
Tür ki ye ge ne lin de tep ki ler bü yük. An ka ra
K� z� lay’da, �z mir’de, �z mit’te, Ha tay’ta, Ça -
nak ka le’de, Art vin’de ve Tür ki ye’nin di �er
il le rin de ya p� lan pro tes to gös te ri le ri, �s tan -
bul’da da de vam edi yor. �s tan bul'un farkl
yer le rin de ya �a nan pro tes to lar yi ne sert po -
lis mü da ha le si ne sah ne olu yor.

D�SK, KESK, TTB ve TMMOB, So-
 ma’da ki i� ci na ye ti ni pro tes to için sa at 14
Ma y�s Çar �am ba gü nü 19.00’da Tak sim Tü -
nel'e ge lin me si yö nün de ça� r� yap t�. Sa at
19.00 s� ra la r�n da Tü nel’de top la nan ka la ba -
l�k grup slo gan lar ve pan kart lar e� li �in de yü -
rü yü �e geç ti. 

An cak gru bun önü, Ga la ta sa ray Mey da -
n�'nda TO MA ve Çe vik Kuv vet ekip le ri ta ra -
f�n dan ke sil di ve mü da ha le edil di. Gru bun
üze ri ne TO MA'dan taz yik li su ve bi ber ga z�
s� k�l d�. 

Olay lar s� ra s�n da es naf ke penk le ri ni ka-
 pa t�r ken, gaz dan et ki le nen pek çok ki �i de
cad de üze rin de ki bi na ve i� yer le ri ne s� ��n d�.
Ar be de s� ra s�n da, bir po lis he li kop te ri de
cad de üze rin de al çak uçu� ya pa rak olay la r�
ta kip et ti.

Tak sim'de ki ey lem de ger çek le� ti ri len
po lis mü da ha le si so nu cu 39 ki �i gö zal t� na
al�n d�.

� KA DI KÖY'DE DE MÜ DA HA LE
So ma’da ya �a nan pat la ma n�n ar d�n dan

so ka �a ç� kan va tan da� lar 13 Ma y�s Sa l� ge -
ce si Ka d� köy Al t� yol Bo �a’da otur ma ey le -
mi yap t�. Mum lar, ba ret ler ve ek mek ler
e� li �in de ya p� lan ey lem de, “Ma den ci le ri yu -
tan kö mür ler de ka til le ri ya ka ca ��z”, “�� ka -
za s� de �il ci na yet”, “Ma den i� çi le ri öl me di
öl dü rül dü”, “Da yan kar de �im” ya z� l� dö viz -
ler aç�l d�. 

Fa ci aya ili� kin tep ki ey lem le ri çar �am ba
gü nü de ö� le sa at le rin de Ka d� köy Al t� yol
Bo �a’da ba ret ve ek mek le ya p� lan ey lem ler
de “�� Ka za s� De �il Ci na yet” dö viz le ri aç�l -
d�. Gün bo yu çok sa y� da in sa n�n ka t�l d� ��
otur ma ey le mi ak �am sa at le rin de  Tak sim’de
ya p� lan mü da ha le ni ni ar d�n dan kit le sel yü -
rü yü �e dö nü� tü. Kit le nin yü rü me si ne izin
ver me yen po lis gru ba bi ber ga z� ve taz yik li
suy la mü da ha le et ti. Po lis-ey lem ci ger gin li -
�i, Al t� yol çev re sin de ge ce bo yun ca de vam
et ti.

� ‘YAS TA YIZ AMA SU SA RAK 
DE ��L HAY KI RA RAK!’

KESK’e ba� l� Bü ro Emek çi le ri Sen di ka -
s� �s tan bul (Ka d� köy) 3 No’lu �u be si de Ka -
d� köy’de ey lem yap t�. 14 Ma y�s Çar �am ba
gü nü Göz te pe’de ki Sos yal Gü ven lik Ku ru -
mu �s tan bul �l Mü dür lü �ü Ka d� köy Sos yal
Gü ven lik Mer ke zi önün de bi ra ya ge len grup
ad� na ya p� lan ba s�n aç�k la ma s�n da, “Ser ma -
ye nin sö mü rü ve kö le lik dü ze ni ne yüz ler ce
ca n� m� z� da ha ver dik. Sö mü rü ve ta �e ron luk
dü ze ni ne dur de mek için da ha kaç in sa n� m�z

öle cek” di -
ye so rul du.
Aç�k la ma da, “Her
gün bi rer bi rer i� le nen i� ci na -
yet le ri ye ri ni top lu k� y� ma b� ra k� yor. �� gü -
ven li �i nin sa� lan ma d� �� i�
or tam la r�, da ha çok ça -
l�� t�r ma ad� na ta -
� e  r o n  l a  � a n
fab ri ka lar,
ter sa ne ler
ö l ü m
kus ma -
ya de -
v a m
edi yor. 

O n
y�l lar d�r
sür dü rü -
len ne o-li -
be ral y� k�m
po li ti ka la r� na hiç
do kun ma ya cak lar. Un-
ut tur ma ya ça l� �a cak, kö le lik dü -
ze ni ni ve ta �e ron kö le li �i ni sür dür me ye
de vam ede cek ler. Hiç bir aç�k la ma
içi miz de ki yan g� n� sön -
dür me ye yet mez,
ye t  me  ye  cek!
Yas tu tu yo -
ruz ama
su sa rak
de �i l!
Ha ya -
t �
ü r e  -
t e n
ve bu
u�ur  -
da ya -
� a  m �  n �
yi ti ren yüz -
ler ce ma den
i� çi si nin an� s� n�
ya �at mak, ha f� za la ra
ka z� mak için aya �a kal k� yo -
ruz! Yüz ler ce ca n� m�z, bu be zir gan dü ze ni -
nin sö mü rü çar k� al t�n da can çe ki �ir ken na s�l
su sa bi li riz? Na s�l ac� m� z� içi mi ze gö müp ça -
l�� ma ya de vam ede bi li riz? Na s�l hiz met üre -
te bi lir, ka lem tu ta bi lir ve bil gi sa yar
aça bi li riz? Yas tu tu yo ruz ama su sa rak de �il!
Tüm bü ro emek çi le ri ni ay n� duy gu lar la bu
hay k� r� �a ka t�l ma ya ça �� r� yo ruz” de nil di.

� KA DI KÖY BE LE D� YE S�’NDE 
SAY GI DU RU �U

D�SK, KESK, TMMOB, TTB’nin or tak
ça� r� s�y la Ka d� köy Be le di ye si’nde ça l� �an
i� çi ve emek çi ler de So ma’da mey da na ge -
len ma den fa ci as�n da ya �a m� n� yi ti ren ma -
den ci le ri an d�. 15 Ma y�s Per �em be gü nü
ya p� lan ey lem de, ya �a m� n� yi ti ren ma den ci -
ler için 3 da ki ka l�k say g� du ru �u ya p�l d�. Tö -
ren de ya p� lan ko nu� ma lar da ya �a nan fa ci aya
yö ne lik öf ke ve üzün tü hâ kim di. 

Tö ren -
de söz alan Ka -

d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Ay kurt Nu ho� lu yap-

 t� �� ko nu� ma da, Tür ki ye’de son 15 y�l da
yay g�n l�k ka za nan ta �e ron la� t�r ma

ve gü ven ce siz ça l�� ma ko -
�ul la r� na dik kat çe ke -

rek, “�n san odak l�
bir ça l�� ma

sis te mi ye ri -
ne kâr, ti -
c a  r e t
o d a k  l �
odak l� bir
a n  l a  y � �
hâ kim k� -

l�n d�. Ya -
� a  n a n

kat li am�n ne-
 de ni bu dur” de di.
Nu ho� lu, “�� ka -

za la r� da ha ön ce ki sü reç -
ler de ya �an ma s� na ve

ko nu �ul ma s� na ra� men hiç bir ted bir al�n ma -
d�. Ta ma men ted bir siz lik ten kay-

 nak la nan bu kat li am la r�n
dur ma s� ge re ki yor”

de di. Ya �a nan
ac� la r�n tüm

ç a  l � �  m a
y a  � a  m �

için ye -
ni bir
b a �  -
lan g� -
ca yol
aç ma -

s� ge -

rek ti �i ni
ifa de eden

Nu ho� lu, “Bu
ac� la r�n tek rar ya -

�an ma ma s� için hep
bir lik te mü ca de le et me li yiz”

de di. 
Ko nu� ma la r�n ar d�n dan i� b� ra kan Be le -

di ye ça l� �an la r�, F�n d�k l� SGK �l Mü dür lü �ü
önün de ba s�n aç�k la ma s� yap mak üze re ha re -
ket et ti. 

� ‘AKP �K T� DA RI ÖLÜ ME 
YA TI RIM YA PI YOR’

Ka d� köy Be le di ye si’nde ör güt lü D�SK
ve KESK ça l� �a n� i� çi ler, 14 Ma y�s Çar �am -
ba gü nü de be le di ye önün de ey lem yap t�. So-
 ma’da ya �a nan bir do �al afet de �il dir!
de ni len aç�k la ma da �u ifa de le re yer ve ril di; 

“2002 y� l�n dan 2011 y� l� na ka dar kö mür
ma den le rin de ki i� ci na yet le ri nin yüz de 40
ar t�� gös ter me nin ne de ni özel le� tir me, ta �e -
ron la� t�r ma so nu cu TTK bün ye sin de ça l� �an
i� çi sa y� s� n�n üç te bir ora n�n da azal ma s� d�r.
Kat li am�n fai li, ku ral s�z ça l�� t�r ma ne de niy -
le ma den de ça l� �an i� çi sa y� s� n� bi le tes pit

ede me yen le ri dir. Kat li am�n fai li, ça l� �an i� -
çi sa y� s� n� bil me yen an cak ‘�� let me de her
tür lü ön lem al�n m�� t�’ di ye aç�k la ma ya pan
zih ni yet tir. Kat li am�n fai li 15 ya ��n da ço cu -
�un ölüm ha be ri nin gel di �i ma den le il gi li
‘mev zu ata ay k� r� du rum’ ol ma d� �� n� aç�k la -
yan Ça l�� ma Ba kan l� ��’d�r. Kat li am�n fai li,
ya p� lan uya r� la ra ra� men So ma’da bu tür i�
ka za la r�n dan kur ta r� lan i� çi le rin te da vi si ne
dö nük dev let ta ra f�n dan ya p�l m�� özel bir
sa� l�k bi ri mi kur ma yan lar, has ta ne ler -
de ya n�k üni te si aç ma y� ‘ma li -
yet’ ola rak gö ren ler dir.
Kat li am�n fai li ,i� sa� l� ��
ve gü ven li �i ya sa s�y la bu
ala n� da özel le� ti ren,
tüm uya r� la r� m� za ra�-
 men bu alan da ki de -
ne tim yet ki si ni
ba ��m s�z emek ve
mes lek ör güt le ri ne
ver me yi red de den
hü kü met tir. Kat li -
am�n fai li, da ha ön -
ce ma den ler de
ya �a nan i� ci na yet -
le ri son ra s�,”gü zel
öl dü ler”, ”bu mes le -
�in f�t ra t�n da ölüm
var d�r” di ye rek ye ni
kat li am la r� me� ru la� t� ran
AKP hü kü me ti dir. Kat li -
am�n fai li, So ma’da ki ma den -
ler de i� ci na yet le ri nin ara� t� r�l ma s�
ile il gi li öner ge yi 6 ay bo yun ca gün de me
al ma yan lar d�r. Geç ti �i miz se ne 9 i� ci na ye -

ti nin ya �an d� �� So ma ma den le riy le il gi li ön-
er ge yi 2 haf ta ön ce red de den AKP’li ve kil -
ler dir. Kat li am�n fai li, kö mü rün to nu nun
ma li ye ti 130 do lar dan 23 do la ra in di ril dik -
le ri ni övü ne rek an la tan i� ve ren dir. 130-140
do lar dan 28 do la ra in di ril mi� ma li ye tin ta -
ma m� i� gü ven li �i ne ili� kin dir ve kö mü rün
ma li ye ti i� çi ca n�y la dü �ü rül mü� tür. Ta �e ron
ça l�� t�r ma y� ya sak la yan, ma den le ri ye ni den
ka mu la� t�r ma yan, i� gü ven li �i ya sa s� n� çö pe

at�p tüm  de ne tim yet ki si ni emek ve
mes lek ör güt le ri ne ver me yen ler,

ye ni kat li am lar için yo la de vam
et tik le ri ni ilan et mi� ola cak -

t�r. D�SK ve D�SK’e ba� l�
sen di ka lar, i� çi ka til le ri ni
af fet me mek, unut ma -
mak ve he sap sor mak
için mü ca de le yi yük-
 sel te cek ler dir.”

� BE LE D� YE
�EN L�K LE R� �P -
TAL ED�L D�, ES -

NAF KE PENK
KA PA DI

Ya �a nan bü yük
ac� do la y� s�y la, Ma y�s

ay� bo yun ca Ka d� köy
Be le di ye si’ne ba� l� tüm

kül tür-sa nat mer kez le rin -
de dü zen le ne cek kon ser ve

�en lik ler ip tal edil di.
Ay r� ca Ka di fe So kak, Os-

 man c�k So kak es na f� So ma hal k�y la
da ya n�� mak için 14 Ma y�s çar �am ba gü nü

ke penk le ri ni ka pa d�.   
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Kadıköy’den Soma’ya destek eylemleri

Soma’da yaşanan maden
ocağı faciasında şu ana
kadar açıklanan rakam-

lara göre, 282 canımızı yi-
tirdik. Kayıp sayımız

sürekli artıyor... Acımız
büyük. Gazete Kadıköy

olarak, hayatını kaybeden
işçilerimize Allah’tan rah-
met, kederli ailelerine ve

yakınlarına başsağlığı
diliyoruz. Yaşanan büyük
acıya Türkiye genelinde

büyük tepkiler var.
Kadıköy’de de Soma’da

hayatını kaybeden işçiler
için protesto gösterileri

devam ediyor.
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ÜSTÜN yetenekli çocuklar için
uygun e�itim ortamlar olu�turmay� ve
velilerine destek vermeyi amaçlayan

Üstün Yetenekli Çocuklar�n Aile
Platformu’nun (ÜYÇAP) ücretsiz

seminerleri devam ediyor. Bu
kapsamda Kad�köy Belediyesi

ba�kanl�k brifing salonunda 3 May�s
Cumartesi günü gerçekle�tirilen

seminerde, üstün yetenekli
çocuklarla ilgili konular ele al�nd�.

Marmara Üniversitesi  Atatürk E�itim
Fakültesi E�itim Bilimleri Bölümü
Bölüm Ba�kan Yard�mc�s�, “Üstün
Yetenekli Çocuklar�n Haklar�” ve

“Üstün Yetenekli Çocuklar�
Anlamak” adl� kitaplar�n yazar� Yrd.
Dç. Dr. Faruk Levent Veli, sorulara

yan�t verdi. Türkiye’nin üstün

yetenekleri ö�rencileri için özel e�itim
veren tek lise olan TEV�TÖL (Türkiye
E�itim Vakf� �nanç Türke� Özel Lisesi)

mezunu Hülya Cesur da “Üstün
Yetenekli Çocuk, Genç ve Yeti�kin

olmak” ile ilgili deneyimlerini payla�t�.
ÜYÇAP kurucular�ndan Filiz Günsür

ve Ada Deniz ise önümüzdeki
dönemde seminerlerine devam
edeceklerini ve çocuk etkinlikleri

gerçekle�tireceklerini duyurdu.
Üstün Yetenekli Çocuklar�n Aile
Platformu ÜYÇAP, Mart 2013’te

üstün yetenekli çocuklar�n velilerine
destek vermek, çocuklar�m�za uygun
e�itim ortamlar� yaratmak, sorunlar�

çözmeye yönelik payla��mlarda
bulunmak, sorunlar�n çözümü için
kal�c� çözümler bulmak amac�yla

kuruldu. 1 sene içinde 5 bin üyeye
ula�an ÜYÇAP, her ilde derne�i olan
bir konfederasyon haline gelmek için
çal��malar�n� sürdürüyor. ÜYÇAP, AB
projeleri, çe�itli bakanl�klar�n projeleri,
vak�flar�n projelerinden faydalanarak

üstün yetenekli çocuklar�n
e�itimlerinin desteklenmesini ve

geli�tirilmesini hedefliyor.
www.uycap.com

● Mustafa SÜRMEL�

YÜKSEKÖ�RETiM Kurumu (YÖK),
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Ara�t�rma Kurumu (TÜB�TAK),
�stanbul Kad�köy’de bulunan

Medeniyet Üniversitesi, �stanbul
Üniversitesi ile Arap Üniversiteler
Birli�i’nin ortakla�a düzenledi�i
“Yüksekö�retimde Türk-Arap

Kongresi (TACHE 2014)”ne Türk ve
Arap üniversitelerinden 145
üniversite kat�ld�. Kongrede;

üniversiteler aras�nda toplam 120
farkl� i�birli�i anla�mas� imzaland�. 

Bir ilk olma özelli�ini ta��yan 6
oturumlu kongrede; Türk ve Arap

dünyas�n�n bilim adamlar�,  üniversite
rektörleri ve rektör yard�mc�lar� Türk-

Arap dünyas�n�n yüksekö�retim
politikalar� üzerine toplam 24 sunum

gerçekle�tirdi. Kongrede;
‘Yüksekö�retimde Modern Yönetim

Sistemleri’, ‘Üniversitelerde
Gelecekteki E�ilimler ve Kalite

Kontrol Sistemleri’, ‘Ara�t�rmalarda
��birli�i’, ‘Güncel De�i�im

Programlar�’ ‘Yenilikçilik ve
Giri�imcilik’ ile ‘Yüksek Ö�retimde

Yeni Perspektifler’ gibi konu ba�l�klar�
ele al�nd�. “Ö�renci ve Akademik

Personel De�i�imi”, “Ortak Ara�t�rma
Projeleri Geli�tirme” “Ortak Bilimsel
Faaliyetleri Düzenleme, “Bilgi, Yay�n
ve Materyal Payla��m�”n� kapsayan

alanlarda �stanbul Medeniyet
Üniversitesi toplam 44 Arap

üniversitesi ile i�birli�i anla�mas�
imzalad�. Türk ve Arap

yüksekö�retimindeki sorunlar�n
sürdürülebilir i�birlikleriyle

giderilebilece�inin vurgulanmas�
amac�yla düzenlenen kongrede;
ö�renci ve akademisyen de�i�im

programlar� te�viki, birlikte
uluslararas� bilimsel konferanslar

düzenlenmesi, lisans ve lisansüstü
seviyede ortak akademik programlar

ile bilimsel ve e�itimsel toplant�lar
te�vik edilmesi gerekti�i konular�

vurguland�.

“Gastro Panel”; sa�l�kl�
çal��an bir mide ile sa�l�ks�z

çal��an bir mide aras�nda
ayr�m yapmaya yarayan

güvenilir bir testler grubudur.
Endoskopi gibi kateter

kullan�lan bir i�lem de�ildir.
Non-invazivdir. Sadece kan
al�narak yap�lan bir i�lemdir.
NE TÜR B�LG�LER VER�R?

� Midenin farkl�
bölümlerinden salg�lanan ve
midenin çal��mas�n� yöneten
hormon düzeylerini kandan
ölçerek, midenin çal��mas�

hakk�nda bilgiler verir.
� Midenin antrum ve korpus
mukozalar�n�n fonksiyonu ile

atrofik gastrit olup
olmad���n�,

� Asit fazlal��� (hiperklorhidri)
veya azl���n� (hipoklorhidri),
� Helikobakter infeksiyonu

var olup
olmad���n�,

� Mide kanseri,
peptik veya

duodenal ülser,
malabsorbsiyon

riskini,
� Gastroskopi

gerekip
gerekmedi�ini

gösterir. 
BU SONUÇLARI
NASIL VER�R?
Midenin farkl�
bölümlerinin

çal��mas�n� yöneten hormon
düzeylerini ölçerek bilgi verir.

Dört test yap�l�r:
1- Pepsinojen I: Mide

korpusmukozas�n�n yap�,
fonksiyonu ve atrofisi
hakk�nda bilgi verir.

2- Pepsinojen II: Gastrik
mukoza yap�, fonksiyonu ve
atrofisi hakk�nda bilgi verir.
3- Bazal Gastrin-17: Mide

antrumunun yap�, fonksiyonu
ve atrofisi hakk�nda bilgi
verir. HCl salg�lanmas�n�

yönetir.
4- Helikobakter pilori düzeyi:
H. pilori infeksiyonunun olup

olmad��� hakk�nda bilgi
edinilir.

Ölçülen bu dört biyolojik
göstergeye ait sonuçlar,

GastroSoft program�na girilir.
Program midenin normal mi,
yoksa anormal mi çal��t���n�
belirtir, midedeki patolojiler

ile muhtemel riskler hakk�nda
bilgiler verir. Ayr�ca bir

gastroskopi incelemesine
gerek olup olmad���n� belirtir.  

TEST NASIL YAPILIR?
Test için hastadan bir gecelik

(10 saatlik) açl�k sonras�,
veya da gündüz ise en az 4
saatlik açl�k sonras� EDTA l�
bir tüpe 5-10 ml kan al�n�r.

Test için 2 ml. plazma
gereklidir. 4 gün içinde örnek

çal���lmayacaksa
dondurularak bekletilebilir. �l
d���ndan da kargo ile plazma

örnekleri laboratuvar�m�za
gönderilebilir.

Test yap�lacak hastada 1 gün
önce antiasitler, bir hafta

önce ise ranitidin, famotidin,
omeprazol gibi asit azalt�c�lar

kesilmelidir.
ENDOSKOP� YAPTIRMAK

�STEMEYENLER �Ç�N
GÜVEN�L�R VE �Y� B�R

ALTERNAT�F
GastroPanel,

endoskopi
yapt�rmak

istemeyenler ve
kateter yutmak

istemeyenler için
kolay ve oldukça

uygun bir
alternatiftir. Çe�itli
ülkelerde yap�lan

çal��malarda,
GastroPanel ile
gastroskopi ve

biyopsi sonuçlar�
aras�nda büyük oranlarda
uyum görülmü�tür. Uyum

oran� genelde yüzde 94-96
aras�nda bulunmu�tur.

Duyarl�l�k yüzde 95, özgüllük
yüzde 93 bulunmu�tur.

Negatif prediktif de�er yüzde
97’dir, yani GastroPanel ile

normal bulunan mide, büyük
oranda sa�l�kl�d�r. Avrupa

Helikobakter pilori Çal��ma
Grubu ile Sa�l�kl� Mide

�nisiyatifi organizasyonlar�nda
12 ülkeden bir araya gelen 16

gastroenteroloji uzman�, bu
testlerin, mide hastal�klar�n�n

ve risklerinin incelenmesi
yönünden hem tarama, hem

de tan� amac�yla güvenilir
�ekilde kullan�labilece�i
sonucuna varm��lard�r.

PROF. DR. PA�A GÖKTA�
NOT: �steyenlere bilimsel

kaynaklar sa�lanacakt�r. Ya
da daha fazla bilgi

gelisimtiplab.com web
sitesinden sa�lanabilir.

16 - 22 MAYIS 201412
Midenizin sağlam olup

olmadığını nasıl öğrenebilirsiniz?

PROF. DR.
Pa�a GÖKTA�
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GEÇTi�iMiZ Pazar günü
yap�lan �stanbul Tabip Odas�

seçimlerini kazanan
Demokratik Kat�l�m Grubu

temsilcileri, Kad�köy Belediye
Ba�kan� Aykurt Nuho�lu’nu 5

May�s Pazartesi günü
makam�nda ziyaret ederek
ba�ar� diledi. �stanbul Tabip
Odas�’n� temsilen Dr. Ümit
�en, Dr. Erdinç Köksal, Dr.
Hüseyin Öztürk, Dr. Marufe

Alikano�lu ve Dr. Atila
Ongan’dan olu�an ekip, ziyaret
s�ras�nda önümüzdeki süreçte
�stanbul Tabip Odas� olarak
Kad�köy Belediyesi’nin talebi

halinde yard�mc� olma sözü verdi.
Y�llardan beri büyük bir mücadele

ile geçen �stanbul Tabip Odas�
seçimlerine her sene oldu�u gibi

bu sene de “Özgür Hekimler
Platformu” ve “Hekimlikte Özlük ve
Onur Grubu” ile birlikte iddial� giren

“Demokratik Kat�l�m Grubu”,
oylar�n yüzde 71’ini alarak bir defa
daha seçimleri kazand�. Seçimleri
18 y�ldan beri kazanma ba�ar�s�

gösterin Demokratik Kat�l�m

Grubu’nun yönetim kurulu; Prof.
Dr. Selçuk Erez, Dr. Samet Meriç,
Dr. Ümit �en, Dr. �ncilay Erdo�an,
Dr. Hakkan Hekimo�lu, Dr. Dilek

Kanmaz ve Dr. Ozan Toroman’dan
olu�uyor. Yönetim Kurulu ilk görev
olarak, Gezi olaylar�nda yaral�lara

yard�m etti�i için 6 y�la kadar hapis

istemiyle yarg�lanan
meslekta�lar�na destek and�
içti.  Tabip Odas�’n�n çal��ma
program�nda; halk�n e�it ve

ücretsiz sa�l�k hizmeti almas�
için çal��malar yaparken di�er

yandan hekimlerin gittikçe
yitirilen özlük haklar�n�n

al�nmas�, aile hekimlerinin
s�rt�na yüklenen yeni

yapt�r�mlar�n kald�r�lmas�,
performans sistemiyle

mücadele, Tam Gün yasas�yla
kaybedilen haklar�n geri al�nmas�,

muayenehane hekimli�inin
önündeki engellerin kald�r�lmas�,

emekli hekimlerin maa�
adaletsizli�inin giderilmesi, bir

lokal, hekimevi ve huzurevi yapma
projesi bulunuyor.

Doktorların, Başkan Nuhoğlu’nu ziyareti

Türk-Arap üniversiteleri arasında i�birli�i modeli hâkim olacak.
145 üniversitenin katıldı�ı Yüksekö�retimde Türk-Arap Kongresi’nde

toplam 120 farklı i�birli�i anla�ması imzalandı. 

Üstün yetenekli çocuklar� anlamak…
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