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Kad�köy Belediyesi'nin
yap-i�let-devret modeliyle

yapt�rd��� Kozzy, Avrupa'n�n en
iyi AVM'si seçildi. Kozzy, �imdi
de dünyan�n en iyisi seçilmek
için Amerika’da yar��acak...

B�R BOSTANCI KLAS���
DÖRTLER ET LOKANTASI

45 YILDIR S�ZLERLE...
Adres: Ba�dat Caddesi Bostanc�
Kasaplar Çar��s� no.6 BOSTANCI
Tel.0216 366 34  98 / 366 04 23
www.dortleretlokantasi.com

Gazeteci ve yazar Ayd�n Boysan, ‘sadece
gazeteci ve yazar’ de�ildir, bilen bilir. Ho�

sohbeti ve kahkahalar� ile doyulmaz bir söz
üstad�d�r. Hayata bak���, tecrübeleri ile özellikle

gençlere ‘anlaml� ama bir o kadar da keyifli’
ya�am�n yollar�n� gösteren Boysan, 91. ya��na

geçti�imiz günlerde girdi. Ama enerjisi gençlere
ta� ç�kart�r. Zira 39. kitab� bugünlerde yay�mland�,
40.'s� da yolda... Yeni kitab� ‘Haydi Dostlar’�n imza
günü için geçti�imiz hafta Kad�köy’de olan Ayd�n

Boysan’la keyifli bir söyle�i yapt�k. 

◗◗ Haberi 6. Sayfada

Kadıköylüler’in yaz aylarında keyifle izledi�i  ‘Doya Doya Sanat’ günlerinin bu yılki programı,
18 Haziran Cumartesi günü 3 farklı mavi noktada gerçekle�en etkinliklerle ba�ladı.
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E KADIKÖY Belediyesi ve Berlin

Kreuzberg Karde� Kent Derne�i
i�birli�iyle Caddebostan Kültür
Merkezi’nde açılan “37 Numara
Ayakkabı” sergisi, Mısır, Filistin,

Türkiye ve Berlin’deki kadın
futbolcuların ya�amlarını foto�raflarla

anlatıyor. Haberi Sayfa 6’daİnal AY DI NOĞ LU

ÖN CE SEV Gİ

Sevgi içimizdeki Allah’�n
sesidir. Kin, k�skançl�k,

hasislik, bencillik bu sesi
bo�ar. Allah’�n sesi bizden
uzakla�t�kça da felaketler,
hastal�klar, bunal�mlar ve

ölüm yak�n olmaya ba�lar.

● Yazısı 8’de

HASTALIK
Karışım dünyasına davetlisiniz‘37 Numara Ayakkabı’lar CKM vitrininde!
BA�DAT Caddesi ve Avrupa

Yakası’ndaki mekânlarda
devam eden kokteyl festivali

Mix Mondial, günün
yorgunlu�unu atmak
isteyenlere lezzetli

kokteyller vaad ediyor.
● Haberi 10’da

Nice nice yıllara
Aydın Boysan!

◗◗ Haberi 11. Sayfada

‘Tek tesellim
okumak, yazmak’
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◗◗ Haberi 8. Sayfada

Avrupa’nın
en iyisi;

KOZZY!

Uluslararası Pediatrik Diş Hekimleri Birliği’nden
KADIKÖY BELED�YES�’NE ÖDÜL...

Doya Doya Sanat
Günleri ba�lad�

Ka dı köy Be le di ye si Ço cuk A�ız ve Di� Sa� lı �ı Po lik li ni �i, Ulus la ra ra sı Pe di at rik Di� He kim le ri Bir li �i'nin ‘Par lak Gü lü� ler,
Par lak Ge le cek ler’ ödü lü nü al dı. Po lik li ni �in, 78 bin il kö� re tim ö� ren ci si ne üc ret siz uy gu la dı �ı ‘Ço cuk la rı mı zın Gü lü �ü ne

Sa� lık’ pro je si 76 ül ke ara sın dan sıy rı la rak bü yük ödü le la yık gö rül dü. 

◗◗ Haberi 5. Sayfada
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�
n san l�k ta ri hi nin ya �a d� �� iki bü yük k� r�l -
ma dan bi ri olan Ne oli tik Dev rim; gü nü -
müz den yak la ��k gö re ce 11.000 y�l ön ce

in sa no� lu nun de �i �en ik lim se l– çev re sel
ko �ul la ra ayak uy du ra rak yak la ��k 2 mil yon
y�l dan da ha uzun sü re dir sür dür mek te ol du -
�u gö çe be ha ya t� terk ede rek yer le �ik ha ya -
ta geç me si ola rak ta n�m la na bi lir. Bu nu
dev rim ola rak ni te len di re cek ge li� me ise
ar t�k ta r� ma da ya l� üre tim ili� ki si içi nde ba -
r� nak lar da ya �a ma ya ba� la yan in sa n�n de �i -
�en dün ya s� d�r. Bu k� r�l ma gü nü müz den
yak la ��k 250 y�l ön ce si ne ka dar sür mü�,
Sa na yi Dev ri mi ile ikin ci bü yük k� r�l ma s� n�
ya �an m�� t�r.

Gü nü müz den yak la ��k gö re ce 11.000
y�l ön ce ilk yer le �im yer le rin den bir ka ç�
olan Ça tal hö yük, Ne va li Ço ri, A��k l�, Gö -
bek li Te pe’de ba� la yan kül tür za man la
dün ya n�n ba� ka nok ta la r� na da ta ��n ma ya
ba� lar. Bu ilk yer le �im ler den yak la ��k
3.000 ya da 4.000 y�l son ra ba z� top lu luk lar
ba t� ya do� ru göç et me ye ba� lar lar, bu gö -
çün bir çok ne de ni ola bi lir ama en önem li
so nu cu göç ile bir lik te ba t� ya do� ru ye ni bir
kül tür ve bu kül tü rün te mel ö�e le ri ni de ta -
�� d�k la r� ger çe �i dir. �u aç�k ça ve ke sin lik le
söy le ne bi lir ki, bu ilk da �� n�k hal de iler le -
yen ne oli tik top lu luk lar bu gün kü Av ru -
pa’ya ilk ta r�m kül tü rü ile bir lik te ne oli tik
kül tü rü de ta �� m�� lar d�r.

Do �u dan ba t� ya do� ru iler le yen bu da -
�� n�k top lu luk lar, Mar ma ra Böl ge si’ne
ula� t�k la r�n da bir bir le ri ne çok da uzak ol -
ma yan ol duk ça kü çük yer le �im ler kur mu� -
lar d�. Bun lar dan bi ri olan Fi kir te pe’de ele
ge çen bu lun tu la r�n öz gün lü �ün den do la y�
ise “Fi kir te pe Kül tü rü” ola rak ad lan d� r� l�r. 

Fi kir te pe ilk kez 1907 y� l�n da Ba� dat
De mir yo lu’nun ya p� m� s� ra s�n da tes pit edi -
lir. 1952-1954 y�l la r� ara s�n da ise �s tan bul
Üni ver si te si ho ca la r�n dan Ha let Çam bel ve
Kurt Bit tel, Türk Ta rih Ku ru mu’nun des te -
�i ile ka z� ça l�� ma la r� yü rü tür ler. Ka z� lar s� -

ra s�n da bel ki de �s tan bul’un ilk ev mi ma ri -
si ola rak da ad lan d� ra bi le ce �i miz saz ti pi
ev ler or ta ya ç� ka r� l�r. Ka l�n t� lar; du var la r�
ah �ap di rek ler ile çev re len mi� 4 met re ça -
p�n da ki yu var lak plan l� bu ev le rin, in ce dal
ve saz lar la örül dü �ü ve kil li ça mur la s� van -
d� �� n� gös te rir. Tek oda l� olan bu ev le rin bir
kö �e sin de ate� ya k� l�r ken bir di �er kö �e sin -
de ise ge nel lik le ev ta ba n� n�n al t� na bü zül -
mü� du rum da yan ya t� r�l m�� me zar
yer le ri bu lu nur. Bu ev lerin do �u da ki
ilk ör nek le ri gi bi s�k ve yan ya na de �il
de ba ��m s�z ve ara l�k lar la ala na da ��l -
m�� ol duk la r� tes pit edi lir. Ge çim kay -
na �� ola rak sa de ce top ra �a ba� l� bir
üre tim den da ha çok av c� l�k, ba l�k ç� l�k
da yap t�k la r� ve ev cil le� ti ril mi� hay -
van lar  (ke çi,  do muz, ko yun) sak la -
d�k la r� ka z� lar la tes pit edil mi� tir.

Bu ra ya yer le �en grup la r�n bu gün
“Fi kir te pe Kül tü rü” ola rak ad lan d� r�l -
ma s� n�n ne de ni ise üret tik le ri gün lük
kul la n�m araç ge reç le ri, ça nak-çöm lek,
ke mik ten ya p�l ma ka ��k, spa tül ler ve
çak mak ta �� alet le ri nin fark l� l� ��n dan
do la y� d�r. Fi kir te pe in sa n� ol duk ça
özen li, geo met rik be ze me li ça nak-
çöm lek üret mi� ve bu nu uzun ca bir sü -
re kul lan m�� t�r. Bu üre tim ler ta ma men
bu ra ya öz güdür ve bu ra dan ya k�n çev -
re de ki di �er kül tür le re de ta ��n m�� t�r.

Prof. Dr. Meh met Öz do �an; Fi kir -
te pe’nin öne mi ni; ilk ör nek le ri Ana do -
lu’da or ta ya ç� kan ta r�m c� top lu luk
kül tü rü nü ba t� ya ta �� ma s�n da ön cü ola -
rak gö rür. Av ru pa, ta r�m top lu mu aç� -
s�n dan en çok tar t� �� lan ko nu lar dan bi -
ri olan, ne oli tik kül tür göç yo luyla m�
yok sa ti ca ret yo luyla m� Av ru pa’ya ta -
��n d� �� n�n an la ��l ma s� yö nün de dir. Fi -
kir te pe bu sü re cin göç yo lu ile ol du �u -
nu gös te ren en önem li ör nek ler den bi -
ri dir. Fi kir te pe ve kül tü rü nün uzan t� s�
olan �çe ren köy ne oli tik yer le �im le ri

son yüz y�l
için de yok olup

git mi� tir. Yük se len bi na la r�n al -
t�n da ta ri he sa hip ç�k ma ma n�n en
gü zel ör ne �i dir Fi kir te pe. Bu gün Fi -
kir te pe’den ge ri ye ka lan lar, umut la
bü tün zor luk la ra ra� men ça l� �an bir
avuç de �er li bi lim in sa n� n�n ka z� lar -
dan kur ta ra bil di �i ça nak-çöm lek ka -
l�n t� la r� d�r. Yo lu nuz dü �er se ya da
özel lik le gi dip gör mek is ter se niz, bu
de �er li mi ras �s tan bul Ar ke olo ji
Mü ze le ri �s tan bul bö lü mün de ser gi -
len mek te dir. �s tan bul’un ta ri h ön ce -
si ilk sa kin le ri ne ait bu lun tu la r�n bu -
gün ol ma yan kül tü rün bin ler ce y�l
ön ce na s�l üre til di �i ni ya k�n dan gö -
re bi lir ve bel ki de his se de bi lir si niz.

■ PEN D�K HÖ YÜ �Ü
�s tan bul için de en der gö rü len

bel ki de tek ör nek olan Pen dik Hö -
yü �ü; Fi kir te pe gi bi 1907 y� l�n da
Ba� dat De mir yo lu ya p� m� s� ra s�n da
or ta dan iki ye bö lün dük ten son ra

fark edi lir.  1965 y� l�n da �. Aziz Kan su ta -
ra f�n dan kü çük çap l� ka z� ça l�� ma la r� sür -
dü rü lür ve son ra s�n da önem siz gö rü le rek
ya p� la� ma ya izin ve ri lir. Bir ta ra f� na fab ri -
ka bi na s� di �er ta ra f� na ise bi na la r�n ya p�l -
ma s� na izin ve ri len Hö yü �ün kur ta r�l ma s�
için Fi kir te pe’de Ha let Çam bel, Kurt Bit tel
ve Edi be Uzu no� lu ile bir lik te bir kaç ay gi -
bi k� sa bir sü rede ka z� ça l�� ma la r� yü rü tü -
lür.

Pen dik Hö yü �ü’nde yü rü tü len ka z� ça -
l�� ma la r� s� ra s�n da Fi kir te pe’de rast lan�ld���
ev ti pi nin ben ze ri ör nek le re rast la n�r. Bu ta -
ba ka n�n dö nem için de ben zer di �er yer le -
�im ler de de tes pit edi len çok bü yük bir yan -
g�n ta ba ka s� ile son bul du �u nu an la �� l�r.

Ya �am bi çi mi ola rak a��r l�k la ev cil
hay van tü ke ti mi ile bir lik te av c� l�k da yap -
t�k la r� an la �� lan Pen dik top lu lu �u ta r�m la
ge çi ni yor ol ma l� d�r.  Tü ke ti len av hay va n�

ka l�n t� la r� ara s�n da ge yik tür le ri nin ol ma s�
önem li dir, �s tan bul’un eko lo jik ve zo olo jik
kül tü rü ac� s�n dan han gi tür can l� la ra da ya -
�am ala n� ol du �u nu gös te rir. 

Pen dik Hö yü �ü MÖ 6000’l� y�l lar la
ba� la yan Fi kir te pe ile ça� da� ve bir bi riyle
ili� ki de ol ma s� muh te mel bir yer le �im dir.
�s tan bul’un ne oli tik kül tü rü nü ve bu kül tü -
re ait ge li� me le ri gös ter me si ba k� m�n dan da
çok önem li dir. Fa kat Pen dik �s tan bul’da ki
di �er ben zer yer le �im ler gi bi yok edil mi� -
tir. Mar ma ra’n�n özel lik le �s tan bul’un do �u
k� y� s� in sa no� lu nun ilk dö nem le rin den be ri
ya �am ala n� ola rak ter cih edil mi� tir. Av ru -
pa’ya ilk bu� da y� ta �� yan lar ola s� l�k la bu ra -
ya yer le �e rek öz gün bir kül tür ya rat m�� �s -
tan bul’un ilk yer le �ik top lu luk la r� d�r.  Dö -
ne min ko �ul la r� ve geç mi� ten ta �� d�k la r� de -
ne yim ler ile �s tan bul’un ilk ev le ri ni bu ra -
lar da yap m�� ve ölü le ri ni bu ra la ra göm mü� -
ler dir. As l�n da bu gün Fi kir te pe’de ya da
Pen dik’te gez di �i niz za man üze rin de yü rü -
dü �ü nüz bu top rak la r�n siz den bin ler ce y�l
ön ce kim le re ev sa hip li �i yap t� �� n� fark

ede bi li rsi niz. �n san lar çak mak ta ��n dan av
alet le ri ya da alet ler üret mi�, ev le ri ne en ya -
k�n de re nin kum lu top ra ��n dan ça nak çöm -
lek ler yapm�� ve bun la ra dö ne min sem bol -
le ri ni i� le mi� ler di. Biz ise on la r�n b� rak t� ��
mi ra sa sa hip ç�k ma dan yok et tik ve sa n� r�z
hâ lâ yok et me ye de vam edi yo ruz. Uma r�z
iler le yen y�l lar da �s tan bul’un özel lik le As -
ya k� y� s�n da Ka d� köy ve ci va r�n da geç mi�
dö nem le re ait ya �am alan la r� tes pit edi le bi -
lir. Biz bu alan la r�n ko run ma s�, ser gi len me -
si ve ge le cek ku �ak la ra mi ras ola rak ak ta -
r�l ma s� için eli miz den ge le ni ya p�yoruz.
Çün kü ger çek zen gin lik ge le ce �e b� rak t� �� -
n�z d�r.

Ge le cek ya z� m�z da �s tan bul’un ne oli tik
dö ne mi ne ait en ye ni bil gi ler su nan Ye ni ka -
p�’ya gi de rek, ne ler ya p�l d� �� na ba ka rak �s -
tan bul’un an tik dö nem kül tü rü nü ta n� ma ya
de vam ede ce �iz.

1920’li y�llarda Sö�ütlüçe�me Caddesi’nin
sol taraf�ndaki dükkânlar� anlatmaya bu
hafta da devam ediyoruz. Kad�köy’ün

yegâne örücüsü Enver Bey’di. Hem elbise
temizler, hem de oturdu�u iskemlede ayak

ayak üstüne atar, eline ald��� kuma��n
y�rt���n� yenisinden fark edilmeyecek

�ekilde örerdi. Bu tamir i�ini o kadar güzel
yapard� ki mü�teri neresinin tamir edildi�ini

anlayamazd�. Filibos, kuyumcu
Hamparsun, tuhafiyeci Mordo, dü�meci
Bogos ve örücü Enver Bey’in dükkânlar�,

A�abey Agâh Bey’in ah�ap kona��n�n
alt�nda s�ralanm��t�. Bu dükkânlar�n

bulundu�u yerden �imdi cadde
geçmektedir. A�abey Agâh Bey Kona��’n�n

bitiminden itibaren bir girinti ba�lar, bu
girintide üç tane dükkân s�ralan�rd�. �lki

Kemal Bey’in i�letti�i bir ekmek f�r�n� idi.
Onun yan�na Yelde�irmeni’nden gelen R�fat

Sarg�n Eczanesi yerle�mi�ti. Eczanenin
yan�nda “Gülistan” ad�ndaki ma�azada

tuhafiye, parfümeri sat�l�r, Onnik
Hacaduryan ve Enver A�abey taraf�ndan
i�letilirdi. Bundan sonraki dükkânlar tekrar

cadde hizas�nda dizilirlerdi.
ASADUR’UN DÜKKÂNI

Asadur Gududyan 1910’lu y�llarda

Kad�köy’ün en büyük, en
gözde ticarethanesinin sahibi
idi. �ki katl� bina ah�apt�. �kinci

kat ortas� aç�k �ekilde
yap�lm��t�, ilk kat�n sonundaki

dik ah�ap bir merdivenle
buraya ç�k�l�rd�. Asadur Efendi
ortadan uzun boylu, k�rla�m��
siyah saçl�, her zaman yelekli
siyah tak�m elbise giyen, ciddi

bi esnaft�. Zare ad�nda bir
o�lu, Na�id ad�nda tezgâhtar�
vard�. Dükkân�n vitrini oldukça

geni�ti. Üzerinde büyük
harflerle ilk zamanlar eski yaz�

ile sonralar� yeni harflerle
“Asadur” yazard�. Asadur’un dükkân�n�n
yerinde daha önce un de�irmeni vard�.

1915 y�l�nda kocaman de�irmen ta�� hâlâ
bodrumda duruyordu.

Dükkân Halida�a Soka��’n�n kar��s�na
isabet ederdi. Tuhaft�r ki birkaç y�l ara ile iki

defa frenleri tutmad��� için
Halida�a Soka��’ndan gelen
arabalar Asadur’un vitrinini

parçalayarak dükkâna girmi�,
her iki olayda da can kayb�

olmam��t�. Bu yüzden olacak
ki kap�n�n önünden geçen

kald�r�mlar�n kenar�na 3-4 tane
demir kaz�k dikilmi�ti.  Varl�k

Vergisi dönemine kadar
Asadur, Kad�köy’ün en

tan�nm�� esnaflar�ndan biri idi.
Ticarette bat�ya aç�k,

Avrupa’n�n yeniliklerini
getiren, bu yüzden iyi

kazanan bir tüccard�. Bugün
Ayano�lu Caddesi’nin sol taraf�ndaki geni�

arazi onundu. Asadur Efendi, Esat I��k
Caddesi ile Kadife Soka��’n�n kesi�ti�i

yerdeki büyük bir binada oturur, varl�kl� bir
ya�am sürdürürdü. Asadur bu vergiyi

vermedi. A�kale’ye gitti. Dönü�te

hastalanm��t�. Çok ya�amad�; öldü. O�lu
Zare bir müddet babas�n�n dükkân�n� i�letti

ise de yürümedi; 1950 y�l�nda Kâmil
Dinçay’a devretti. Kâmil Bey önce

ayakkab� satt�. Sonra kuma�ç�l�k yapt�.
Dükkân�n mal sahibi deri ticareti yapan bir

Türktü. Kiras� yirmi lira idi. Esasen o
s�radaki dükkânlar �ah�slara aitti. �umnulu

Hüseyin Pa�a’n�n da bu dükkânlarda
hissesi vard�. Cadde geni�leyince

Asadur’un dükkân�n�n sekiz buçuk metresi
yola gitti. Bugün bu yerinde Bulvar Çar��s�

bulunmaktad�r. 
AYAKKABICI BOGOS

Asadur Efendi’nin dükkân�n�n yan�nda
ayakkab�c� Bogos Efendi vard�. Daha önce
buras� Kâhil Ziyalar Bey’in terzi dükkân� idi.
Prof. Dr. Adnan Ziyalar’�n babas� olan Kâhil

Bey çok terbiyeli, efendi bir terzi idi. Bu
dükkândan sonra yolun sol taraf�ndaki
ikinci girinti yer al�rd�. �lk dükkân bozac�
Kâz�m Efendi’nin dükkân� idi. Boza, ��ra,

sirke satard�. Evlere götürmek için pul �i�e
denilen 1-2 litrelik bo� �i�eler bulundurur,

isteyen ��ras�n�, bozas�n� bu �i�elere
doldurtarak evine götürürdü. �i�eler pek

ince oldu�u için çabuk k�r�l�rd�. San�r�m bu
yüzden bunlara pul �i�e denmi�ti. 

Dr. Müfid Ekdal

ÖRÜCÜ ENVER

G E  R E K  L İ
KAY MA KAM LIK: 330 60 99
‹L ÇE EMN. MD.: 411 70 05
TOPLUM SA⁄ LIK MRK.: 336 08 28
‹L ÇE M‹L L‹ E⁄‹ T‹M M.: 346 83 68
‹L ÇE NÜ FUS M.: 337 39 93
GENÇ L‹K SPOR  ‹L ÇE M.: 347 32 50
MAL MÜ DÜR LÜ ⁄Ü: 336 05 77
MÜF TÜ LÜK: 336 25 06
AD L‹ YE: 349 79 60-63
TÜ KO DER: 349 85 10
TÜ B‹ DER: 449 26 26
KA DAS TRO MÜD.: 456 32 58
KADIKÖY TAPU MÜD.: 456 32 55

456 32 57
456 32 53

TAPU ATA�EH�R: 456 32 46-47
SSK Böl ge Müd.: (0216) 565 40 30
PTT Mü dür lü �ü: (0216) 337 44 10
Hay dar pa �a Gar: 348 80 29
‹DO: 0212 444 44 36

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

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

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

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

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

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

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜL LÜ MER KEZ LE Rİ-

Gönüllü E�itim ve Danı�ma Merkezi
346 57 57

Göztepe Gön. Evi: 346 87 87
Kriton Curi Parkı Gön.Evi: 416 41 34
Merdivenköy Gön.Evi: 478 37 12
Moda Gön. Evi: 346 85 18
Suadiye Gön. Evi: 445 60 59
Caddebostan Gön. Evi: 357 58 69
Feneryolu Gön. Evi: 567 45 32
Acıbadem Gön. Evi: 325 78 38
Bostancı Gön. Evi: 361 30 88
Sahrayıcedid Gön. Evi: 411 85 42
Fenerbahçe Gön. Evi: 414 12 11
Erenköy Gön. Evi: 302 71 83
Ko�uyolu Gön. Evi: 340 70 33
Osmana�a Gön.Evi: 450 69 90
Ko�uyolu Mah.Evi Gön.: 326 43 61
Müzik Gönüllüleri: 360 39 04
Tiyatro Gönüllüleri: 418 16 46

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

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

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

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

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

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

0216 337 95 25
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Bir önceki yazmzda �stanbul’un ilk sakinleri olarak binlerce
yıl önce Yarmburgaz Ma�aras’nda ya�ayan Paleolitik Ça�
insanı, yani insanın hâlâ göçebe halinde do�adan avcı ve

toplayıcı olarak ya�adı�ı dönem insanı anlatılmı�tı. Bu
yazımızın konusu ise insanlık tarihi açısından ya�anan iki
önemli kırılmadan biri olan yerle�ik toplumun ba�langıcı

Neolitik Dönem insanının �stanbul Kadıköy civarında kurdu�u
birçok köy yerle�imlerinden ikisine Fikirtepe ve Pendik

yerle�imlerine uzanaca�ız.

İstanbul-Fikirtepe-Pendik
Avrupa Neolitik Kültürünün ilk adımı

1991 kazı döneminin sonlarına do�ru Pendik
Höyü�ü; önde kazı açması, arkada yapımı süren

Sosyal Sigortalar Hastanesi.

Fikirtepe kültürünün
belirgin buluntu

türlerinden, yabani
sı�ır kemi�inden
yapılma ka�ıklar.

Fikirtepe
kültürüne ait

kaplar.

Marmara kıyılarında tahrip edilmeden
kalmı� son höyük, Selimpa�a

Höyü�ü; üst kısmı tra�lanmadan
önce 1986 yılında çekilmi� resmi.
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Sa tış ve da ğıtım
nok ta la rı mız

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Numune Hastanesi Ba�hekimlik, FSMA
Hastanesi Ba�hekimlik, Kad›köy

Emniyet Müdürlü�ü, Fenerbahçe DDY
Lokali, SSK Bölge Müdürlü�ü,

Hasanpa�a Karakolu, Göztepe
Karakolu, Kad›köy Halk E�itim

Merkezi, Bostanc› Karakolu, Ruh ve
Sinir Hastal›klar› Hastanesi Erenköy,
Marmara Üniversitesi, Ac›badem,

Feneryolu, Erenköy , Bostanc› , Moda
,  Ko�uyolu, Kad›köy, Kriton Curi,

Merdivenköy, Suadiye, Caddebostan,
Osmana�a, ‹çerenköy, Bostanc›,

Sahray›cedid, Fenerbahçe, Gönüllü
Evleri,  Aysel-Abdullah Ö�ücü K›z

Yurdu, �ehit Polis Aileleri Derne�i,
Türkiye ‹�çi Emeklileri Derne�i,
Suadiye Gönüllüleri, Ko�uyolu

D›�bank Sitesi

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

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

K›z›ltoprak: 0216 336 05 64
■ Nida Su:                   0216 565 82 46
■ Javsu Kozyata�›:       0216 385 01 19
■ Sa han Cad de bos tan: 0216 385 10 15
■ Sa han Bos tan c›:        0216 445 25 25
■ Sa han Su adi ye:         0216 362 19 19
■ Güveççi Abdullah:     0216 347 77 97
■ Bo �a zi çi Ec za ne si:     0216 357 54 80
■ Ada G› da:                  0216 385 99 40
■ Be yaz F› r›n Mer kez:    0216 345 40 66
■ Be yaz F› r›n

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

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

Sa bit Pa zar: 0216 349 27 39
■ Göz te pe Et Lo kan ta s›: 0216 411 14 15
■ Kam Tur Di van Pub:   0216 330 38 00
■ Ma do C.bos tan:         0216 472 53 04
■ Ma do Su adi ye: 0216 317 40 36
■ So ley Pas ta ne si: 0216 330 68 44
■ Mo da De niz Ku lü bü:   0216 346 90 72
■ Fe ri han La çin Hs t: 0216 449 20 81
■ ‹s tan bul

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

Hiz.Tic. A�.: 0216 428 76 27
■ Stu di o Spot: 0216 347 14 82
■ Özel Ata �e hir Ad› gü zel

Gü zel Sa nat lar Li se si: 0216 456 75 85
■ Gre en Park Otel: 0216 573 30 30
■ Ir mak Okul la r›: 0216 411 39 23
■ Ko nak Res tau rant:  0216 418 36 36
■ Reyvan Res tau rant:    0216 577 52 84
■ Ça nak Ke bap: 0216 325 22 34
■ Ed re ne Ci �er ci: 0216 337 78 79
■ Özel Ata �e hir A�›z

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

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

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

Çi� Köf te Mut fa �›:      0216 449 62 44
■ Ko nak Ec za ne si:        0216 337 09 19
■ Kar tal Fo to ko pi Krts.: 0216 346 60 93
■ Tür ki ye Su al t› Fed.:    0216 348 08 08
■ Han Tekel G›da: 0216 349 47 73
■ Taç Spor: 0216 576 90 50
■ Moda Kültür Mrk.:      0216 338 07 19
■ Ka ral Un lu Ma mül ler:  0216 338 19 75
■ Ca n› tez Si gor ta Ltd.:  0216 385 92 16
■ Çatana Bal›k: 0216 416 16 83
■ Adapazar› Is. Köfte:    0216 338 78 15
■ T. Telekom Cafe: 0216 555 25 63
■ Sude Su: 0216 363 48 37
■ Ak de niz Ca fe Pub: 0216 450 07 73
■ Can Rek lam: 0216 348 88 40
■ Co �ar Asan sör: 0216 574 90 33
■ Erol Em lak ve Sig.:     0216 355 45 39
■ Aden Otel:                 0216 345 10 00
■ Byotel:                      0216 571 61 61
■ Nos tra Da mus Ca fe:   0216 345 91 11
■ Ca fe Via le:                 0216 545 50 70
■ Kalender Karde�ler:    0216 347 48 60
■ Pipa Sanatevi:            0216 330 90 34
■ Marmara Pastanesi:   0216 567 85 57
■ Ç›nar Pub:                 0216 373 26 97
■ Moda Melek Rest.:     0216 450 03 86
■ Öz Palmira:                0216 411 51 67
■ Re Cafe:                    0216 339 57 67
■ Park Kalam›� Cafe:     0216 346 10 89
■ Adak Kurban:             0216 470 58 50
■ Dörtler Et&Kebap:      0216 366 34 98

0216 366 04 23
■ Fahrettin Kerim Gökay Vakf�

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

Yakas� �ubesi:           0216 336 11 32
■ Puzzle Galeri:             0216 345 55 03
■ Tarihçi Kitabevi: 0216 418 68 86
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�
s tan bul'da 15 Ha zi ran'da ba� la -
yan 9. Ulus la ra ra s� Türk çe Olim -
pi yat la r�'na ka t�l mak üze re Tür -

ki ye'ye ge len ya ban c� ö� ren ci ler,
Ka d� köy Be le di ye si'ni zi ya ret et ti.
Azer bay can'dan ö� ret men Adem
Al tun ta�, Se ne gal'dan ö� ret men
Me tin Ke ser ve FEM Ders ha ne le ri
Ge nel Mü dü rü Fah ret tin Ka ra göz
ön der li �in de ki ö� ren ci gru bu, Ka d� -
köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz -
türk ile bi ra ya gel di. 

Zi ya re te, Kam boç ya'dan Kam -
bo Keng, En do nez ya'dan Nu rul
Djih ram, Azer bay can'dan Ga far �a -
mi lov, Ka za kis tan'dan Asel Ami ro -

va, Türk me nis tan'dan �i rin Zey net -
di no va ve Ar na vut luk'tan Iva Shtra -
za isim li 6 ö� ren ci ka t�l d�. Ö� ren ci -
ler, tür kü den Türk sa nat mü zi �i ne
dek ge ni� bir yel pa ze de Tük çe ola -
rak mü zik eser le ri ses len dir di ler.
Ba� kan Se la mi Öz türk, “Kar de� ve
uzak ül ke ler den ge len bu ço cuk la r� -
m� z�n bi zim �ar k� la r� m� z� bu ka dar
gü zel söy le me si bü yük ba �a r�. Bu
�ar k� la r� ku sur suz ic ra et me le ri iyi
bir e�i tim al d�k la r� n� gös te ri yor.
Ken di le ri ni ve ö� ret men le ri ni teb rik
edi yo rum” de di. Ba� kan Öz türk da -
ha son ra ya ban c� ö� ren ci le re Türk
bay ra �� he di ye et ti.

�S TAN BUL LU LAR, oto büs le rin
ren gin den son ra �im di de tak si le ri -

ni se çe cek. �s tan bul Bü yük �e hir
Be le di ye si’nin dü zen le di �i Tak si Ta sa r�m

Pro je si Ya r�� ma s� kap sa m�n da, �s tan bul hal k�,
ye ni tak si ta sa r� m� n� be lir le mek için oy la ma ya

ba� l� yor. �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye -
si’nden ya p� lan

aç�k la ma ya gö re, �s -
tan bul lu’ya da ha

kon for lu ula ��m hiz -
me ti ve re bi le cek

tak si le rin ta sar lan -
ma s� ama c�y la dü -
zen le nen, Tak si Ta -
sa r�m Pro je si Ya r�� -
ma s�’nda son a�a -

ma ya ge lin di. Tek no lo jik ge li� me le re uy gun,
yük sek gü ven lik ve em ni yet ted bir le ri ne sa -
hip en gel li le rin de ih ti yaç la r� n� kar �� la ya bi le -

cek, �s tan bul’a öz gü bir tak si ta sa r� m� n�n el de
edil me si ama c�y la dü zen le nen Ya r�� ma’n�n

so nu cu, halk oy la ma s�y la be lir le ne cek. 
Ulu sal çap ta dü zen le nen ya r�� ma, ge nel tak -
si, eko-araç tak si, tak si du ra �� ve tak si ile ti -
�im sis tem le ri ta sa r� m� ko nu la r�n da ya p�l d�.

Ya r�� ma ya, pro fes yo nel ler, üni ver si te ö� ren -
ci le ri ve or ta ö� re tim te� vik ka te go ri si ol mak
üze re üç fark l� ka te go ri de ya r�� ma c� ka t�l d�.
Jü ri nin dört ko nu için be lir le di �i top lam 20
pro je, http://tak si ta sa rim.ibb.gov.tr in ter net
ad re sin den oy la na bi li yor. Oy la ma lar, 29 Ha -

zi ran Çar �am ba gü nü ne ka dar sü re cek. 
Halk oy la ma s�y la se çi len pro je le rin ila n�, 1

Tem muz Cu ma gü nü ya p� la cak. �s tan bul lu lar,
da ha ön ce tram vay mo de li ni ve oto büs

rengini de seçmi�ti.  

Yabancı çocuklardan Türkçe şarkılar

Kaymakam’dan
TOKHADER’e ziyaret

Kadıköy Kaymakamı Hasan Karahan,
Toplumsal Kadın Hareketi Derne�i

(TOKHADER) Kadıköy �ubesi'ne ziyarette
bulundu. �ube Ba�kanı Arzu Gül ve
yönetim kurulu üyeleri, bu sürpriz

ziyaretten onur duyduklarını belirttiler.
�ube Ba�kanı Arzu Gül, “Kaymakamımız,

bizlere her türlü deste�i ve yardımı
verece�ine söz verdi”' dedi. Merkezi
Maltepe’de bulunan TOKHADER'in
Kadıköy �ubesi, geçti�imiz aylarda
Maltepe Belediye Ba�kanı Prof. Dr.

Mustafa Zengin ve TOKHADER Genel
Ba�kanı Hüsniye Kaya tarafından

açılmı�tı. Türk kadınının toplum içinde hak
etti�i yerini alması için hizmet veren

TOKHADER'de, kadınlara ve gençlere
yönelik e�itim faaliyetleri düzenleniyor.

0 532 522 13 28

Hacettepe mezunu
tecrübeli  

�NG�L�ZCE
Ö�RETMEN�NDEN

�lkö�retim, Lise, Kolej
ve Üniversite

ö�rencilerine UYGUN
ÜCRETLE  �ngilizce

dersi verilir.

�NG�L�ZCE
ÖZEL
DERS

İstanbullu
taksisini
seçiyor

�stanbullular genel
taksi, eko-araç taksi,
taksi dura�ı ve taksi

ileti�im sistemleri
tasarımı konularında

20 projeyi 29
Haziran’a kadar

oylayacak. 

KADIKOY-3:Layout 1  6/23/11  1:25 PM  Page 1



ACIBADEM’DE geçti�imiz hafta, Dekoratif El
Sanatlar� Sergisi vard�. Kad�köy Belediyesi
Ac�badem Gönüllüleri, Kad�köy Halk E�itim

Merkezi i�birli�i ve ö�retmenleri Kadriye Bay�nd�r’�n
deste�iyle “Dekoratif El Sanatlar�” sergisini Gönüllü
Evi’nde açt�lar. Sergide, ö�rencilerin pano ve renkli

kuma� çal��malar� be�eniyle izlendi. Ac�badem
Gönüllüleri’nin geleneksel 10. Yaza Merhaba

�enli�i de çe�itli etkinliklerle ve kermes
masalar�yla, Medical Park Hastanesi’nin katk�lar�yla
gerçekle�tirildi. Çe�itli yar��malar�n yap�ld��� etkinlik

renkli görüntülere sahne oldu. 
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Ac�badem
Gönüllüleri’nde
sergi ve �enlik

KADIKÖY Belediyesi Osmana�a Gönüllüleri
Korosu’nun �ef Semra Ç�t�r yönetimindeki konseri,
9 Haziran Per�embe ak�am� Kad�köy Evlendirme

Salonu’nda yap�ld�. Y�l sonu konserinde ünlü
bestekâr Avni An�l’�n eserlerinden olu�an bir

repertuvarla Kad�köylü müzikseverlerin kar��s�na
ç�kan Osmana�a Gönüllüleri TSM Korosu büyük

be�eni ve keyifle izlendi. Bu güzel gecenin mimar�
�ef Semra Ç�t�r bir sonraki konserin haz�rl�klar�na

�imdiden ba�lad�klar�n� belirterek, bundan sonraki
konserin konu�unun de�erli bestekâr Yesari As�m

Arsoy olaca��n�  belirtti.

Osmana�a
Gönüllüleri’nin

özel konseri

KADIKÖY Belediyesi Ko�uyolu Gönüllüleri’nin yeni
binas� 18 May�s Çar�amba günü kalabal�k bir gönüllü

grubu ve Kad�köy Belediye Ba�kan� Av. Selami
Öztürk’ün kat�l�m� ile aç�ld�. Ba�kan Öztürk’ün aç�l��

konu�mas� yapt��� kutlamaya; Kad�köy Belediye Ba�kan
Yard�mc�s� Mustafa Demircan, Kad�köy Belediye Meclis

üyeleri, Gönüllü E�itim ve Dan��ma Merkezi Yönetim
Kurulu üyeleri ve gönüllü ba�kanlar kat�ld�. Ko�uyolu

Gönüllüleri Ba�kan� Nergül Okumu�’un yapt���
konu�man�n ard�ndan 200 Ko�uyolu Gönüllüsü’ne

Kad�köy Belediye Ba�kan� Öztürk taraf�ndan rozetleri
tak�ld�. Aç�l�� ve rozet töreni, kokteylin ard�ndan sona

erdi. 
SERG� VE G�TAR

KONSER�
Ko�uyolu Gönüllü Evi

kursiyerlerinin  El
Sanatlar�, Tak�, Mefru�at
çal��malar�n�n yer ald���

y�l sonu sergisi büyük ilgi
gördü. Sergi aç�l���na,
Kad�köy Halk E�itim
Merkezi Müdürü Nuri

Ba� da kat�ld�.
3 gün süren sergide El Sanatlar� dal�nda Türkiye

genelinde ödül alan eserler de sergilendi. Sergi, mahalle
sakinleri taraf�ndan be�eniyle kar��land� ve yo�un talep
gördü. Gönüllü Evi’nde bir y�l süren gitar çal��malar�na
kat�lan her ya�tan kursiyerin y�l sonu gitar konseri de,

geçti�imiz Cuma ak�am� Caddebostan Kültür Merkezi A
Salonu’nda gerçekle�tirildi. Ücretsiz yap�lan konsere ilgi

büyüktü. Salon tamam�yla dolunca birçok seyirci,
konseri ayakta izlemek zorunda kald�. 

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

MAHALLELER�N� SAH�PLENMEK,
DOSTLUKLARIN KURULMASINI �STEYEN

KADIKÖYLÜLER�
KADIKÖY BELED�YES�

GÖNÜLLÜLER�N�N
ARASINA  KATILMAYA

DAVET ED�YORUZ.
Bilgi için Gönüllü E�itim ve Dan��ma Merkezi’ne çay

içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 216 346 57 57 / 541 95 73 / 541 95 74

E-MA�L: GonulluMerkezi@kadikoy.bel.tr

Ka d� köy Be le di ye si Züh tü pa �a Gö nül lü le ri ve
Ka d� köy Kent Kon se yi Ta ri hi Kül tü rel Mi ras
ve Kent Bel le �i Ça l�� ma Gru bu i� bir li �iy le

dü zen le nen “Ta rih sel Çev re ve Kül tü rel Mi ra s� m� z�n
Ko run ma s� ve Bi linç len dir me Se mi ner le ri”nin bi rin -
ci si, 25 Ma y�s Çar �am ba gü nü ya p�l d�. 

Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi C sa lo nun da ger -
çek le� ti ri len, ara� t�r ma c�-ya zar Dr. Mü fid Ek dal
ile Mi mar lar Oda s� �s tan bul Bü yük kent �u be si
Ana do lu 1. Böl ge Tem sil ci li �i Yö ne tim Ku ru lu
Ba� ka n� Arif At�l gan’�n ko nu� ma c� ola rak ka t�l d� -
�� et kin lik te, aç� l�� ko nu� ma s� n� Züh tü pa �a Gö -
nül lü Ba� ka n� Me lek Boz do �an yap t�. Züh tü pa �a
Gö nül lü le ri’nin 23 Mart 2011 ta ri hin de ku rul du -
�u nu an la tan Boz do �an, gö nü lül ler ola rak yap t�k -
la r� ça l�� ma la r� �öy le an lat t�:

“Ku ru lu �un dan iti ba ren h�z la sa� l�k, çev re,
kül tür-sa nat ve sos yal hiz met ler alan la r�n da ça l�� -
ma la r� na ba� la yan gö nül lü le ri miz, ma hal le miz de
h�z la dep rem ön ce si ve son ra s� ma hal le nin ya p� -
lan d� r�l ma s�, va r o lan  ko nut sto �u nun dep rem ön -
ce si güç len di ril me si ve ya ye ni len me si yö nün de
ça l�� ma lar yap mak, gö -
nül lü lü �ün yay g�n la� t� r�l -
ma s�, ka d� n�n güç len di ril -
me si ve ai le nin ko run ma -
s�, cin si yet ayr�m c� l� �� n�n
ön len me si, ka d�n, ya� l�,
en gel li ve so kak ço cuk la -
r� gi bi de za van taj l� grup -
la r�n so run la r� ile ma hal -
le nin çev re so run la r� na
çö züm ler ge li� ti ri yor.
Ay r� ca Ka d� köy’ün h�z la
yok olan ta ri hi ve kül tü rel
mi ra s� na sa hip ç�k mak ve
ko run ma s� n� sa� la ma ya
des tek ver me yi de he def -
li yo ruz. Ka d� köy Kent Kon se yi i� bir li �iy le dü zen -
le nen bu ça l�� may la, Ka d� köy’de, hal k� m� z�n, ta ri -
hi sel çev re ve kül tü rel mi ra s� m� z�n ko run ma s� ve
ge le cek ne sil le re ak ta r�l ma s� ko nu sun da bi linç len -
di ril me si amaç la n� yor. Gö nül lü le ri miz le ve Ka d� -
köy Kent Kon se yi i� bir li �iy le, 2011-2012 ça l�� ma
dö ne min de de de vam ede cek olan et kin lik le ri miz -
de, iki ay da bir ala n�n da uz man ki �i le rin ka t� l� m�
ile dü zen le ne cek pa nel ler le, Ka d� köy’de ki kül tür
var l�k la r� ko nu sun da hal k�n bil gi len di ril me si, ço -
cuk ve genç le re kül tü rel mi ra s� m� z�n ta n� t�l ma s�,

ö� re til me si, sev di ril me si ve bu �e kil de Ka d� köy’
de ‘kül tü rel mi ra s� m� z� ko ru ma bi lin ci nin’ art t� r�l -
ma s� he def le ni yor.”  

Ta ri hi Kül tü rel Mi ras ve Kent Bel le �i Ça l�� -
ma Gru bu Ba� ka n� Ye ter Ta bak ise “Ka d� köy’ün
ta ��n maz kül tü rel mi ras la r� n�n ko run ma s�, ba k� m�,
ya �a t�l ma s� ve ge le cek ku �ak la ra ak ta r�l ma s� ko -
nu la r� ça l�� ma la r� m� z�n te mel ama c� d�r. Gü nü -
müz de kül tür var l�k la r� n�n top lu ma ka zan d�r d� ��
kül tü rel de �er le rin gö zar d� edil me si ve ne ya z�k ki
ge tir di �i ran t�n yük sek tu tu la rak i� bir lik çi le rin uz -
la� ma sa ha s� ha li ne dö nü� me si ni, so mut ve so yut
kül tü rel de �er le rin yok ol mas�n�, ken tin bel le �in -

de olu �an de �i �im le ri üzü le rek iz le mek te yiz. �� te
bu ne den le geç mi �i mi ze sa hip ç�k mak ge le ce �i -
mi ze ���k tut mak de mek ol du �un dan Ka d� köy’de
bir Kent Mü ze si ek sik li �i ni gün de mi mi ze ala rak
ha z�r l�k ça l�� ma la r� na ba� la m�� bu lun mak ta y�z”
di ye rek ko nu� ma s� n� ta mam la d�.

Ka t� l�m c� lar dan Dr. Ek dal da Ka d� köy’ün dü -
nü ve bu gü nü hak k�n da ge ni� kap sam l� bil gi ler
sun du. Arif At�l gan ise, slayt e� li �in de dün den bu -
gü ne Hay dar pa �a Ga r� ve ya k�n çev re sin de ki
kent sel do ku nun de �i �i mi ni, gar da ç� kan yan g�n -

lar ile bi na n�n ge çir di �i ona r�m la r�, Yel de �ir me ni
böl ge sin de ki ya p� la r�n ta rih çe si ve mi ma ri üs lup -
la r� ile Ku� di li Ça y� r�’n�n 1900 y�l la r�n ba ��n dan
bu gü ne ge çir di �i de �i �im le ri an lat t�. Ka d� köy Be -
le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk ad� na ka t� l�m c� la ra
bi rer te �ek kür bel ge si ve ki tap ar ma �an edi len et -
kin lik te, Ka d� köy Kent Kon se yi ad� na da bi rer te -
�ek kür bel ge si ve ril di. Et kin li �i iz le yen ler de il çe -
nin ta ri hiy le il gi li ola rak önem li bil gi ler edin dik -
le ri ni ve ço cuk lukla r�n da ki so kak la r� gö rüp duy -
gu sal an lar ya �a d�k la r� n� ifa de et ti ler.

■ MA HAL LE SA K�N LE R� NE
GÜ VEN L�K SE M� NE R�

Züh tü pa �a Gö nül lü le -
ri ta ra f�n dan, 9 Ha zi ran
Per �em be gü nü de Fat ma
�a di ye Top ta ni Ö� ret me -
ne vi’nde ma hal le sa kin le -
ri ne yö ne lik ola rak gü ven -
lik se mi ne ri dü zen len di. 

Suç olu� ma dan ön ce
su çun ön len me si ne yö ne -
lik ça l��ma lar ya pan Ka d� -
köy Top lum Des tek li Po -
lis lik Bü ro Amir li �i ta ra -
f�n dan ve ri len se mi ner ler -
de, özel lik le yaz ay la r�n da
ar tan h�r s�z l�k va ka la r� n�n
ön len me si için al�n ma s�

ge rek li ted bir ler, sah te pa ra na s�l an la �� l�r ve ço -
cuk is tis ma r� n�n ön len me si için al�n ma s� ge rek li
ted bir ler ile in san la r�n bu olay lar la kar �� la� t�k la r�
tak dir de ne yap ma la r� ge rek ti �i ko nu la r�n da bil gi -
ler ve ril di.  

Et kin lik bi ti min de bu ko nu lar da hal k� ay d�n -
la tan po lis me mur la r� Ok tay Yi �it ile Ma lik Biç -
men’e de bi rer adet te �ek kür bel ge si ve ril di. 

Önü müz de ki dö nem de de Züh tü pa �a Gö nül -
lü le ri ile Top lum Des tek li Po lis lik Bi ri mi nin hal -
k� bil gi len dir me ça l�� ma la r� de vam ede cek. 

‘Tarihsel Çevre ve Kültürel
Mirasımızın Korunması ve

Bilinçlendirme
Seminerleri’nin birincisi,

Kozyata�ı Kültür
Merkezi’nde düzenlendi.

Ko�uyolu
Gönüllüleri 
yeni yerinde

GEÇT���M�Z haftalarda Kad�köy Belediyesi Bostanc�
Gönüllü Evi Türk Halk Müzi�i ve Türk Sanat Müzi�i

korolar�n�n konserleri vard�. Kad�köy Belediyesi Bostanc�
Gönüllü Evi Halk Müzi�i Korosu, Evlendirme Salonu’nda

hocalar� �ef Nurettin Karaku� yönetiminde,
Kad�köylülere “Bir Nefes Anadolu 6” konseriyle güzel bir

müzik ziyafeti verdi. Gönüllü Evi Ba�kan� Vildan Efe
THM �efini ve bütün koroyu kutlad�, ba�ar�lar diledi.

Gelen bütün misafirlere de te�ekkür etti. Kad�köy
Belediyesi Gönüllü E�itim ve Dan��ma Merkezi Yönetim

Kurulu ve Kad�köy Belediyesi Meclis Üyeleri Ay�en
Gürer ile Nurhan Kutman da  konsere kat�lanlar

aras�ndayd�. Kad�köy Belediyesi Bostanc� Gönüllü Evi
Türk Sanat Müzi�i korosu da �ef �lter Burak Kalay
yönetiminde Kad�köy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Salonunda y�l sonu konserini verdi. Gönüllü Evi Ba�kan�
Vildan Efe koro elemanlar�n� kutlad� ve gelen misafirlere
te�ekkür etti. Kad�köy Belediyesi Meclis Üyesi Ay�en

Gürer de konsere kat�ld�. 

Bostanc� 
Gönüllüleri’nin

y�l sonu konserleri

Zühtüpa�a Gönüllüleri,
tarihe sahip ç�k�yor

Zühtüpa�a Gönüllüleri,
tarihe sahip ç�k�yor

Zühtüpa�a Gönüllüleri,
tarihe sahip ç�k�yor

Zühtüpa�a Gönüllüleri,
tarihe sahip ç�k�yor

Zühtüpa�a Gönüllüleri,
tarihe sahip ç�k�yor

Zühtüpa�a Gönüllüleri,
tarihe sahip ç�k�yor

Ka d� köy Be le di ye si Göz te pe Gö nül lü le ri, art ar da
dü zen le di �i et kin lik ler le ya za mer ha ba de di.
Gö nül lü le rin ilk et kin li �in de 28 Ma y�s Cu mar te -

si gü nü 15.00-17.00 ara s�n da; �s tan bul Üni ver si te si Dev -
let Kon ser va tu ar� �an Bö lü mü Do çent �eb nem Ünal S� -
n� f� ö� ren ci le ri, “Genç ler Ope ra da” et kin li �i ile Ka d� -
köy lü le re uzun sü re unu tul ma ya cak tat ta bir mü zik zi ya -
fe ti sun du lar. Genç le rin Ba rok, Kla sik, Ro man tik ve
Ça� da� dö nem ler den, ar ya lar ve �ar k� lar ses len dir dik le ri
kon se rin so nun da ko nu� ma ya pan Ka d� köy Be le di ye
Mec lis Üye si ve Ka d� köy Gö nül lü le ri Yö ne tim Ku ru lu
üye si Gül çin Er gun; kül tür ba� ken ti olan �s tan bul’da tek
Ope ra bi na s� n�n Ka d� köy il çe sin de ol du �u nu vur gu la d�.
Er gun, ba� ta ho ca la r� ol mak üze re bu sa na ta gö nül ve ren
sa nat ç� la ra kat k� sa� la ma n�n ge rek li li �i be lir te rek, Ka d� -
köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk ta ra f�n dan
ken di le ri için ha z�r la nan te �ek kür bel ge le ri ni genç sa nat -
ç� la ra tak dim et ti. Göz te pe Gö nül lü le ri Ba� ka n� Ni hal
Co� kun ve Ba� kan Yar d�m c� s� Si may Bo dur da ka t� lan
genç le re tüm et kin lik le rin de yap m�� ol duk la r� gi bi, çi çek
ye ri ne TE MA A�aç Ser ti fi ka la r� ve Ata türk Ku pa la r� n�
sun du lar.

Ka d� köy Be le di ye si Göz te pe Gö nül lü le ri ça l�� -

ma y� l� için de; yap m�� ol duk la r� kurs la r�n emek le ri -
ni bi rer bi rer al ma ya ba� la d� lar. 

Ka s�m 2010’dan be ri Ö� re tim Gö rev li si Uz man
Si may Bo dur ta ra f�n dan ça l�� ma la r� n� Göz te pe Gö -
nül lü Evi bün ye sin de sür dü ren Ço cuk Sa nat Atöl ye -
si, “Bu A�aç lar Be nim” A�aç Giy dir me Pro je le ri ni
ve dans-mü zik gös te ri le rin den olu �an y�l so nu et kin -
lik le ri ni, 1 Ha zi ran 2011 ta ri hin de, Ka d� köy Be le di -
ye si ta ra f�n dan dü zen le nen Çev re Haf ta s� Et kin lik le -
ri’nde Yo �urt çu Par k�’nda ser gi le di ler.  

Ka d� köy Be le di ye Mec lis Üye le ri Gül çin Er gün,

Ay �en Gü rer, Ka d� köy Be le di ye si Çev re Ko ru ma
Mü dü rü �u le Sü mer ve Göz te pe Gö nül lü le ri Ba� ka -
n� Ni hal Co� kun et kin lik son ra s�n da, mi nik sa nat ç� -
la ra dip lo ma la r� n� ver di ler.

■ FO TO� RAF ÇI LIK KUR SU’NU 
BA �A RIY LA B� T�R D� LER

2010-2011 ça l�� ma dö ne min de en kü çü �ü 5 en
bü yü �ü 70 ya ��n da olan kur si yer le rin yer al d� �� Göz -
te pe Gö nül lü le ri’nin fark l� dal lar da ki kurs la r� n�n y�l -
so nu et kin lik le ri nin bir di �e ri de 3 Ha zi ran Cu ma gü -
nü Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi Sa nat Ga le ri si’nde

ger çek le� ti.  
13 kur si ye rin Ka t� l�m Bel ge si al ma y� hak ka zan -

d� ��, Ö� re tim Gö rev li si  Uz man Si may Bodur ta ra -
f�n dan ve ri len Te mel Fo to� raf Bil gi si Kur su, “Ya -
�am dan De tay lar Ser gi si”nde top lam 160 eser Ka d� -
köy lü fo to� rafse ver ler ta ra f�n dan bü yük il gi gör dü.
Ay n� ta rih ve ay n� yer de Göz te pe Gö nül lü le ri Si bel
Esen Mo dern Dans, La tin Dans la r� ve Sa lon Dans la -
r� gru bu da gös te ri le ri ni su nup, ka t� l�m bel ge le ri ni al -
d� lar.

Bu ara da Gö nül lü ler bün ye sin de Si may Bo dur
ta ra f�n dan ve ri len, Te mel Fo to� raf Bil gi si Kur su
2010- 2011 dö ne mi kur si yer le rin den ve ay n� za man -
da Göz te pe Gö nül lü sü de olan De niz Tok göz “La le
ve �s tan bul” te ma l� fo to� raf ya r�� ma s�n da bi rin ci lik
ödü lü nü ka zan d�.

Geç ti �i miz gün ler de so nuç la r� aç�k la nan;
www.is tan bu la le.com in ter net si te si ta ra f�n dan dü -
zen le nen “La le ve �s tan bul” te ma l� “�s tan bul la le Fo -
to� raf Ya r�� ma s�”nda de re ce alan fo to� raf sa nat ç� la -
r�, Fo rum �s tan bul AVM Öz süt Ka fe’de www.is tan -
bu la le.com ve Dü �ün Ta ��n Der ne �i yet ki li le ri ile
ya r�� ma c� ya k�n la r� n�n ka t�l d� �� bir tö ren le ödül le ri ni
al d� lar. Ya r�� ma da 3. lük ödü lü olan web si te si ser ti -
fi ka s� n� Ya se min Da� ba� al�r ken 2. lik ödü lü ne la y�k
gö rü len Son gül Y�l maz da bir hard disk sa hi bi ol du.
Ya r�� ma n�n bü yük ödü lü di ji tal fo to� raf ma ki ne si ise
De niz Tok göz'e ve ril di. 
■ YIL SO NU SER G� S�, BE LE D� YE DE AÇIL DI

Ka d� köy Be le di ye si Göz te pe Gö nül lü le ri’nin ev
sa hip li �i yap t� �� bir di �er ser gi de Ka d� köy Halk
E�i tim Mer ke zi e�it me ni Ay ten Pe lit’in ö� ren ci le ri -
nin bü yük bir emek ve ça l�� ma ile ha z�r la m�� ol duk -
la r� tez hip-min ya tür ler den olu �an Ge le nek sel Y�l So -
nu Ser gi si’ydi. Ser gi nin aç� l� �� n� 4 Ha zi ran Cu mar te -
si gü nü Ka d� köy Halk E�i tim Mer ke zi Mü dü rü Nu ri
Ba� ve Ka d� köy Be le di ye si Göz te pe Gö nül lü le ri
Ba� ka n� Ni hal Co� kun be ra ber yap t� lar. Ser gi, 4-11
Ha zi ran 2011 ta rih le ri ara s�n da Ka d� köy Be le di ye si
Ba� kan l�k Fuayesi’ndeydi.

So nuç ola rak bü tün bir y�l, Ka d� köy lü le re ge rek
sos yal ge rek se kül tü rel hiz met ler sun ma y� ken di ne
gö rev edi nen Ka d� köy Be le di ye si Göz te pe Gö nül lü -
le ri; sa nat do lu gün ler le “ya za mer ha ba” de di.

KÜLTÜREL ETKiNLiKLERLE YAZA MERHABA
Ka dı köy lü le re ge rek sos yal ge rek se kül tü rel hiz met ler sun ma yı ken di ne gö rev
edi nen Ka dı köy Be le di ye si Göz te pe Gö nül lü le ri; sa nat do lu gün ler le ya za gir di. 

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Gönüllü
Evi’nin geleneksel hale gelen yıl sonu resim
sergisi, sanatseverlerle bu yıl Caddebostan
Kültür Merkezi’nde bulu�tu. 2010-2011 kurs

dönemi Hilal Polat e�itmenli�inde
gerçekle�ti. Ba�arılı e�itim yılı ardından

bütün eserlerini sergileyen kursiyerler, bütün
yılın yorgunlu�unu sırtlarından attılar. 4
Haziran Cumartesi günü, Caddebostan
Kültür Merkezi Performans Bir katında

düzenlenen, Kadıköy Halk E�itim Müdürü
Nuri Ba�, Müdür Ba�yardımcısı Selçuk

Aydemir ve misafirlerin katıldı�ı etkinlikte

açılı�ı Müdür Nuri Ba� yaptı. Açılı�ın
ardından eserler sanatseverlerin be�enisine
sunuldu, alınan olumlu ele�tiriler katılımcıları
sevindirdi. Caddebostan Gönüllüleri, sergiye

destek veren Kadıköy Belediyesi Gönüllü
Merkezi’ne, Kadıköy Halk E�itim Merkezi’ne
ve Caddebostan Kültür Merkezi yönetimine

te�ekkür ettiler.

Caddebostan’da y�l sonu sergisi
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● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy’de zor lu bir e�i tim ma ra to nu
da ha ge ri de kal d�. 150 bin 22 ö� ren ci -
nin e�i tim ve ö� re tim gör dü �ü Ka d� -

köy’de 2010-2011 e�i tim ve ö� re tim y� l�, co� -
kuy la kut la nan tö ren ler le ge ri de bir an� ola rak
kal d�. Ka pa n�� tö ren le ri ne, me zu ni yetlerde ya -
�a nan co� ku ve se vinç de ek le nin ce Ka d� köy lü
ö� ren ci le rin ne �e si ne di ye cek yok tu. Bu y�l
Ka d� köy’de e�i tim-ö� re tim y� l� an lam l� me saj -
lar la ka pan d�. Bu y�l ki ka pa n�� tö ren le ri nin
mer ke zi Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü dü rü
Fer �at Ayar ta ra f�n dan Göz te pe Dos tel ler ��it -
me En gel li ler Oku lu ola rak be lir len di.

En gel li ço cuk la r� m� z�n so run la r� na dik kat
çek mek, on lar için da ha ya �a n� l�r bir çev re ha -
z�r la mak ad� na dü zen le nen tö re ne, Ka d� köy lü
yö ne ti ci ler de ka y�t s�z kal ma d�.

■ KAY MA KAM KA RA HAN:
‘EN GEL GÖ NÜL LER DE OL MA SIN’

�l çe Mil li E�i tim Mü dür lü �ü ev sa hip li -
�in de Mü dür Fer �at Ayar’�n ya n� s� ra Ka d� köy
Kay ma ka m� Ha san Ka ra han, �s tan bul �l Mil li
E�i tim �u be Mü dür le ri’n den Ha lis Ku ra lay,
ile TCDD Böl ge Mü dü rü Ha san Ge dik li’nin
ka t�l d� �� tö ren de i�it me ve ko nu� ma en gel li
ço cuk la r� m� z�n öz ve riy le ger çek le� tir di �i ça -
l�� ma lar duy guy la iz len di. Kut la ma n�n en vu -
ru cu ko nu� ma s� n� ya pan Ka d� köy Kay ma ka m�
Ha san Ka ra han, “Ko nu� ma ve i�it me en gel li
ço cuk la r� m� z�n öz ve riy le söy le di �i �s tik lal
Mar �� m� z� din le dik ten son ra duy gu lan d�m. �u -
nu iyi bil me li yiz: En gel yü rek te ol ma s�n.
Kalp te, gö nül de en gel ol ma s�n. Bir  gün biz de
en gel li ola bi li riz. Bu ne den le bu kar de� le ri mi -
zin so run la r� na du yar l� yak la� ma l� ve uz la� -
may la so run la r�n� çöz me li yiz” de di. 

Po zi tif ay r�m c� l�k yap t�k la r� n� ve bu y�l ka -
pa n�� kut la ma la r� n�n mer ke zi ola rak Dos tel ler
��it me En gel li ler Oku lu’nu seç tik le ri ni be lir -
ten Kay ma kam Ka ra han, bir çok pro jey le e�i ti -
me ve il çe ya �a m� na di na mizm ka zan d�r ma ya
de vam ede cek le ri ni ifa de et ti. 

■ ‘E�� T�M HER EN GE L� A�AR’
Bir e�i tim ve ö� re tim y� l� n� da ha ge ri de

b� rak t�k la r� n� be lir ten �l çe Mil li E�i tim Mü dü -
rü Fer �at Ayar, tüm e�i tim ca mi as� na te �ek kür
et ti, “Ö� ren ci le ri mi zin ba �a r� la r� n�, mut lu luk -
la r� n�, ül ke miz ve in san l�k için iyi bi rer bi rey
ol ma yo lun da ad�m lar at ma la r� n� gör mek bi ze
tüm yor gun luk la r� m� z� unut tu ru yor. E�i tim
kad ro mu za, ö� ret me nin den hiz met li si ne ka dar
gös ter dik le ri öz ve ri li ça l�� ma lar için te �ek kür
edi yo rum” de di. Ba kan l� ��n “E�i tim Her En -
ge li A�ar” pro je si ni de ha t�r la tan Fer �at Ayar,
“Ger çek ten de ne ka dar isa bet li bir pro je ol du -
�u nu gör dük. Bu ba� lam da Ka d� köy’de özel
e�i ti me ih ti yaç du yan hiç bir ö� ren ci miz d� �a -
r� da kal ma d�, kal ma ya cak” di ye ko nu� tu. 

■ ‘GÖR ME D�M AMA
ÜN� VER S� TE Y� B� T�R D�M’

�l Mil li E�i tim Mü dür lü �ü’nde �u be Mü -
dü rü ola rak gö rev ya pan gör me en gel li e�i tim -
ci Ha lis Ku ra lay ise en gel li ol ma n�n de za van -
taj la r� na de �in di �i ko nu� ma s�n da umut suz ol -
ma mak ge rek ti �i ni vur gu la d�. Gör me en gel li
ola rak dün ya ya gel di �in de ai le sin de ya �a n� lan
umut suz lu �u din le yi ci ler le pay la �an Ku ra lay
ba ba s� n�n ken di si ni �s tin ye Kör ler Oku lu’na

ver me siy le ha ya t� n�n de �i� ti �i ni söy le ye rek,
“�yi ki de ver mi�. O okul dan ye ti �ip, üni ver si -
te yi bi tir me ba �a r� s� gös te ren tek en gel li ço cuk
ol dum” de di. 

��it me ve ko nu� ma en gel li ol ma la r� na ra� -
men ana oku lu ve il kö� re tim ö� ren ci le ri nin
ser gi le di �i hal ko yun la r� gös te ri le riy se be �e -
niy le iz len di. Da ha son ra üs tün ba �a r�y la me -
zun olan Sul tan Ak ba�, Es ra Dur sun Öz türk ve
Öner Er ge lin’e ödül le ri ni Ka d� köy Kay ma ka -
m� Ha san Ka ra han ile �l çe Mil li E�i tim Mü dü -
rü Fer �at Ayar ver di. 

Ö� ren ci ler, 2011-2012 E�i tim-Ö� re tim
y� l�’na 19 Ey lül Pa zar te si gü nü ba� la ya cak....
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■ Halep
■ Serhat Öztürk
■ Can Yayınları

400 y�l� Osmanl� egemenli�inde geçmi�,
be� bin y�ll�k bir kent Halep. Yemekleri
mutfak kültürümüze, ya�ant�s� edebiyat�m�za,
deyi�leri (Halep oradaysa ar��n burada)
dilimize girmi�. 

Tuhaft�r bunca a�ina oldu�umuz kent
hakk�nda çok az �ey biliyoruz. Serhat Öztürk
kitab�nda, Karagöz'deki kadim dolaba
binerek, araklar ve �araplar e�li�inde
Hollywood filmlerine esin kayna�� olan Tanr�
Hadad'dan St. Simeon'un hikâyesine,
Kapal�çar��'n�n dehlizlerinden
kalenin etraf�nda �ekillenen
yeni dünyaya, hecin
develerinden vi�neli kebaba,
Araplara bak���m�zdaki
garbiyatç�l�ktan Halep
Ermenilerine, Neanderthal
insan�ndan Ümmü Gülsüm'e
bir kültürel co�rafyay�
ku�atmaya çal���yor. 

Ta� ve zaman üzerine bir
seyahatname.
■ �nsan �çgüdüsü
■ �lkel Dürtülerimiz Modern
Ya�amlarımızı Nasıl
Biçimlendiriyor?
■ Robert Winston
■ Say Yayınları

Mutlu bir yuvaya sahip pek çok erkek
neden metroda gördü�ü ince uzun genç
kad�nlar hakk�nda hayaller kurar? Kilolu
olmalar�na, sigara içmelerine ve spor
yapmamalar�na ra�men insanlar neden
futbola bu denli dü�kündür? Baz� ki�ileri
otomobilin gaz pedal�na sonuna dek
basmaya iten �ey nedir? Her �eye gücü
yeten bir varl�k fikri tart��mal� olmas�na kar��n
bu kadar çok say�da insan neden dinsel
inanca sahip ve neden Tanr�ya inan�yor?

Bugün pek az ki�i insan�n kuyruksuz
maymunlar�n soyundan geldi�i fikrini
reddetmektedir. Homo sapiens sadece
kuyruksuz maymunlar gibi bakmak, hareket
etmek ve soluk almakla kalmaz, ayn�
zamanda onlar gibi dü�ünür. Geçmi�imizi
yans�tan ba�ka birçok izle birlikte, sadece
vücudumuz de�il akl�m�z da Ta� Devri'nden

kalmad�r. Atalar�m�z olan
türlerden miras ald���m�z
duygu ve tepkilerin baz�lar�
modern ça�da gereksizdir,
ama eski varolu�lara ait bu
izler yap�m�za kal�c� �ekilde
i�lemi�tir. �nsan dahil her
organizma asl�nda DNA için
yap�lm�� koruyucu bir k�l�ft�r. 

Dokular�, kemikleri, deriyi,
kan� ve sinir sistemini
olu�turmak üzere farkl�
gruplar halinde biraraya
gelen hücrelerimiz DNA'n�n
ola�anüstü derecede
karma��k hayatta kalma
makinesinin ayr�lmaz
bile�enleridir. �nsan vücudu

ve beyni DNA'n�n hayatta
kalmas�n� sa�lamak için
“tasarlanm��”
adaptasyonlard�r. Robert
Winston son derece zengin
bir içerikle donatt��� ve
esprili bir dille kaleme ald���
bu kitab�nda pek çok
sorunuza bilimsel ve
anla��lmas� kolay yan�tlar
veriyor.
■ Ku�kunun Felsefesi
■ Sextus Empiricus
■ Kırk Gece Yayınları

Biyografilere, tarihî ve
kültürel ba�lamlara, metinler
aras�nda kimi zaman b�kt�r�c�
ve kimi zaman da ba� döndürücü bir �ekilde
örülmü� bütün bir ili�kiler a��na dair say�s�z
ayr�nt�n�n yaratt��� karma�adan s�yr�ld���m�z
zaman, insanl���n dü�ünce tarihinin
gerçekten de ç�plak ve çok sade birkaç fikrin
çe�itlemelerinden ibaret kalaca��
söylenebilirdi. Dü�üncenin daima üzerinde
dönüp durdu�u daire az çok belirlidir ve
tan�mlanabilir: Öncelikle
dogmatizm ve skeptisizm
birbirinden ayr�lmaktad�r.
Dogmatikler �eyleri
gerçekten olduklar� gibi
kavrayan bir bilginin
mümkün oldu�unu kabul
eder, skeptiklerse bunu
imkans�z sayar. Ard�ndan
dogmatizm ve skeptisizmin
say�s�z çe�itlemesi
gelecektir. Örne�in
Upani�adlar'�n yazarlar� da,
Platon da, Marx da ayn�
ölçüde dogmatiktir, ama
çok farkl� sonuçlara ula��rlar.
Ya da Pyrrhon'un mutlak
skeptisizmine kar�� Kant bir

ara yol bulmay�
deneyecektir ve bu ara yol
modern dü�üncenin
birbirinden çok farkl�
görünen say�s�z ak�m�n�n
kayna��n� olu�turur. Bu
anlamda bugün bilginin
ele�tirel bir kuram�n�
yinelemeye kalkt���m�zda
da, çe�itli ö�retileri tarihî,
sosyokültürel, psikolojik ve
lingüistik in�alar olarak ele
al�p çözümlemeyi
denedi�imizde de önce
Kant'�n ö�rencilerinden
ba�ka hiçbir �ey de�iliz ve
tam da bu yüzden

dogmatikleri aptallar ya da en iyi ihtimalle
mistikler olmaktan ba�ka türlü
tasarlayam�yoruz. Öyleyse modern
dü�üncenin temelleri di�er her �eyden önce
sofistler ve skeptiklerin görü�leriyle uyum
içindedir ve Sextus Empiricus'un eseri de
elimizde bulunan literatür içinde onlar�n
konumunu en iyi ifade eden metin say�labilir.

Bu bak�mdan modern
dü�üncenin, bizim
zihinlerimizi ve alg�m�z�
belirleyen çerçevelerin
mottolar�n� Platon ve
Aristoteles'te, �ncil'de ya
da Kur'an'da de�il, ama
Sextus Empiricus'ta
aramak çok daha mant�kl�
olacakt�r. Sextus
Empiricus'un metni, ayn�
zamanda, o dönemde
yazar taraf�ndan
tan�nmakta olan bütün
ak�mlar�n ele�tirisini
içermesi sayesinde Antik
Ça� dü�üncesinin genel
bir haritas� niteli�ini ta��r.
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KADIKÖY Belediyesi Fikirtepe E�itim ve Sosyal Destek
Merkezi (ESDEM) bünyesinde yer alan mesleki e�itim
kurslar�na gelen annelerin, ayn� saatler içerisinde 4–6
ya� aral���ndaki çocuklar�n� b�rakabilmelerine olanak

sa�layan Çocuk E�itim S�n�f�'nda y�l sonu �enli�i
yap�ld�. �enlikte çocuklar�n tüm dönem boyunca

yapm�� oldu�u etkinlikler sergilenirken, bir yandan da
koro ve halkoyunlar� gösterileri davetlilere sunuldu.
�enli�in kapan�� konu�mas�n� Kad�köy Belediyesi

Kültür Sosyal i�ler Müdürü Tülin Ergüner ve Kad�köy
Halk E�itim Merkezi Müdürü Nuri Ba� birlikte yapt�lar.
Etkinlik sonunda ö�rencilere Kat�l�m Belgeleri verildi.   

KA DI KÖY’DE uzun y�l lar Ha run Re �it �l kö� -
re tim Oku lu’nda ba �a r�y la mü dür lük gö re vi -
ni ic ra eden ve da ha son ra Ka d� köy’de ki bir
ba� ka okul olan Me la hat Ak kut lu �l kö� re tim

Oku lu’na mü dür ola rak ata nan �l ter Ay -
gün’ün yap t� �� ba �a r� l� ça l�� ma lar k� sa sü re -
de Türk Stan dart la r� Ens ti tü sü( TSE) ta ra f�n -
dan fark edil di. Bir sü re ça l�� ma la r� ve okul -
da ki e�i tim-ö� re tim du ru mu nu iz le yen ku -
rum, ka ra r� n� aç�k la d� ve 15 Ha zi ran’da dü -
zen le nen tö ren le oku la “TSE Hiz met te Ye -

ter li lik Bel ge si”ni ver di. TSE �s tan bul Hiz met
Bel ge len dir me Mü dür lü �ü ta ra f�n dan Me la -
hat Ak kut lu �l kö� re tim Oku lu’na Hiz met te

Ye ter li lik Bel ge si ve ril me si tö re ni ne; TSE �s -
tan bul �l Ba� ka n� Meh met Hüs rev, Ka d� köy
il çe Mil li E�i tim Mü dü rü Fer �at Ayar, ö� ret -
men, ve li ler ve ö� ren ci ler ka t�l d�. �l çe Mil li

E�i tim Mü dü rü Fer �at Ayar, Ka d� köy’ün e�i -
tim ve ö� re tim de ki ka li te si nin TSE gi bi cid di
ku rum lar ta ra f�n dan tak dir gör me si nin ken -

di si ni gu rur lan d�r d� �� n� be lir te rek, “Tüm
okul la r� m� z�n bu ba �a r� y� ya ka la ma s� için ge -
re ken ney se ya pa r�z, ya pa ca ��z” de di. TSE
�s tan bul �l Ba� ka n� Meh met Hüs rev ise ne -
den Me la hat Ak kut lu �l kö� re tim Oku lu’na

Hiz met te Ye ter li lik Bel ge si ver dik le ri nin ge -
rek çe le ri ni aç�k la d�. Ko nu� ma la r�n ar d�n dan
tö ren de Türk Stan dart la r� Ens ti tü sü-Hiz met -
te Ye ter li lik Bel ge si (TSE-HYB) bay ra ��, Fer -
�at Ayar, Meh met Hüs rev ve �l ter Ay gün ta -
ra f�n dan gön de re çe kil di. Da ha son ra ö� -

ren ci le rin hal ko yun la r�y la renk le nen tö ren de
dü zen le nen bir ser gi de gezildi.

Kadıköy’de 2010-2011 E�itim ve Ö�retim yılı geride kaldı.
�lçede bu yılki kapanı� törenlerinin merkezi, Göztepe

Dosteller ��itme Engelliler Okulu’ydu.

Öğrenciler tatile girdi

ESDEM’de çocuk
eğitim sınıfı şenliği

RÖNESANS Gayrimenkul Yat�r�m A.�.
ile Amerikal� yat�r�mc� AGP’nin i�tirak�

olan Kozzy Al��veri� ve Kültür Merkezi,
Avrupa’n�n en büyük perakende

organizasyonu Uluslararas� Al��veri�
Merkezleri Konseyi’nin (International
Council of Shopping Centers–ICSC)

2011 Avrupa Al��veri� Merkezleri
ödülüne Türkiye'den lay�k görülen tek

al��veri� merkezi oldu.
Kozzy, mimari konsepti,

marka karmas�, pazarlama
stratejisi, lokasyonu,

yenilikçi yakla��m�, ula��m
ve mü�teri memnuniyeti,

çevreye duyarl�l���, hizmet
çe�itlili�i, sosyal, kültürel,

ekonomik ve çevreye
duyarl�l���n sürdürülebilirli�i
gibi ay�rt edici özellikleri ile
perakende sektörünün en

prestijli ödülü olan
Avrupa’n�n En �yi Al��veri�

Merkezi kategorisinde
ICSC 2011 ödülüne lay�k görüldü. 

HEDEF DÜNYA B�R�NC�L���
ICSC’ nin 15 Haziran günü Paris’te

ba�layan 2011 Avrupa Konferans�’n�n
ilk gününde Avrupa’n�n en iyileri

olmaya aday olarak finale kalan AVM’
ler aras�ndan kazananlar ilan edilerek

ödüllerini ald�. Birçok Avrupal� rakipleri
aras�ndan s�yr�larak finale kalan iki AVM
aras�nda yer alan Kozzy, AMPD 2010-

2011 Türkiye’nin En �yi Al��veri�
Merkezi ödülünden sonra ICSC

2011’de de Avrupa’n�n En �yi Al��veri�
Merkezi ödülünü kazanarak ba�ar�s�n�

uluslararas� arenada kan�tlad�. Ödül
töreninde konu�an Rönesans Holding

Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Baysal,
“Geçti�imiz y�l Optimum ile
yakalad���m�z 2010 y�l� Avrupa’n�n En
�yi Outlet'i ödülünden sonra bu y�l da
Kozzy Al��veri� ve Kültür Merkezimiz ile
bayra��m�z� Fransa’da
dalgaland�rman�n gururunu ve sevincini
ya��yoruz. 10.000 metrekarelik arazi
üzerine kurulu olan Kozzy, Kad�köy

Belediyesi ve Rönesans
aras�nda olu�turulan 29
y�ll�k bir Yap-��let-Devret
modeli ile geli�tirmi�
oldu�u mükemmel i�birli�i
çerçevesinde Kozyata��
semt sakinlerinin en gözde
bulu�ma noktas� oldu”
dedi. Kozzy'nin, bu y�l
sonu Amerika’da Las
Vegas’da düzenlenecek
olan ReCon (Real Estate
Conference) Dünya
Gayrimenkul Konferans�
2012 Dünya’n�n En �yileri

Ödülleri için de finalist oldu�unu
aç�klayan Baysal, “Kozzy Al��veri� ve
Kültür Merkezi için yeni hedef dünyan�n
da en iyi semt al��veri� merkezi
olmakt�r. Bu konuda da son derece
iddial�y�z dar�s� dünya
�ampiyonlu�umuza...” ifadesini
kulland�. ICSC Avrupa Yönetim Kurulu
ve Jüri Üyesi Avi Alka� ise törenden
sonra Rönesans Al��veri�
Merkezleri’nin neredeyse her y�l
ICSC’den ödül almas�n�n büyük bir
ba�ar� oldu�unu belirterek, Holding’in
Yönetim Kurulu Ba�kan� Erman Il�cak
nezdinde tüm �irket çal��anlar�n�
kutlad�.

Kozzy!Av ru pa’nın
EN iYiSi;

Kadıköy
Belediyesi'nin

yap-i�let-devret
modeliyle yaptırdı�ı
Kozzy, Avrupa'nın

en iyi AVM'si
seçildi. Kozzy,

�imdi de dünyanın
en iyisi seçilmek
için Amerika’da

yarı�acak...

İl ter Ho ca’nın Oku lu
TSE’nin 1 nu ma ra sı

Li ons, bir kız ço cu ğu nun ka de ri ni değiştirdi
Sosyal-kültürel faaliyetlerine aralıksız

devam eden lions kulüpleri, geçti�imiz
hafta da önemli aktivitelere imza attı. 

Va ni köy Li ons Ku lü bü, Mal te pe Ba �� bü yük
Ma hal le si’nde otu ran yok sul bir ai le nin ço -
cu �u olan, do �u� tan yü zün de k�r m� z� �i� lik

olan Sev gi Çe vik’i ame li yat et tir di. Sev gi Çe vik,
üzün de ki k�r m� z� �i� lik yü zün den oku la bi le git mek
is te mi yor du. Va ni köy Ku lü bü Ba� ka n� Hu ri ser Öz -
çift çi bu ta lih siz k� z�n ka de ri ni de �i� tir di. De fa lar ca
es te tik ame li ya t� yap t� r� lan kü çük k�z, 18 ya �� na gel -
di �in de son ame li ya t� n� da ger çek -
le �e rek düz gün bir yü ze ka vu� mu�
ol du.. Ha ya ta ye ni den gel mi� gi bi
se vi nen Sev gi Çe vik, “�im di ger -
çek ten ya �a d� �� ma ina n� yo rum” de -
di. Ame li ya t� üc ret al ma dan ya pan
uz man cer rah ise is mi nin aç�k lan -
ma s� n� is te me di. Ame li yat ve has ta -
ne mas raf la r� n� da Gü nay d�n Res to -
ran’�n sa hip le ri üst len di. 

Geç ti �i miz gün ler de Va ni -
köy Li ons Ku lü bü ta ra f�n dan Cü -

neyt Ha san’a ve  Sev gi Çe vik için bir ye mek dü -
zen len di. Ye mek te Ha y�r se ver Cü neyt Ha san’a
bir te �ek kür pla ke ti ve ril di. 

■ 5 B�N K� TAP BA �I� LA DI 
Ça tal çe� me Li ons Ku lü bü Ba� ka n� Ln. Bil ge

Alem dar, ai le si ne ait 5 bin adet eko no mi a��r l�k -
l� mes le ki ki ta b� �s tan bul Bi lim Üni ver si te si Sa� -
l�k Hiz met le ri Mes lek Yük sek Oku lu kü tüp ha -

ne si ne ba ��� la d�. 
2009 y� l� na ka dar a��r l�k l� ola -

rak sa� l�k bi lim le ri ala n�n da ki ki -
tap lar la ö� ren ci le ri ne hiz met ve ren
kü tüp ha ne, 2009 Ka s�m ay�n dan
iti ba ren sa� l�k ku rum la r� yö ne ti ci -
li �i prog ra m� n�n ku rul ma s� ile sos -
yal bi lim ler ala n�n da ki tap la ra da
ih ti yaç du yar ha le gel mi� ti. Söz
ko nu su ki tap la r�n kü tüp ha ne ye ba -
�� �� ile bu ih ti ya c�n gi de ril me si ne
önem li bir kat k� sa� lan m�� ol du.
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Ka z�m Ko yun cu Kül tür Mer ke zi bu y�l dör -
dün cü sü nü dü zen le di �i “Üre te rek An� yo -
ruz” et kin lik le ri ni yi ne Ka z�m Ko yun -

cu’nun ölüm y�l dö nü mü olan 25 Ha zi ran’da ba� la -
t� yor. Haf ta so nu iki gün sü re cek olan et kin lik ler, 25
Ha zi ran Cu mar te si gü nü “So ka �a Ka z�m Ko yun cu
�ar k� la r� Söy lü yo ruz” ad�y la ya p� la cak yü rü yü� le
ba� la ya cak. 26 Ha zi ran Pa zar gü nü ise hem Ka d� -
köy so kak la r�n da hem de Ka z�m Ko yun cu Kül tür
Mer ke zi içe ri sin de et kin lik ler dü zen le ne cek. Et kin -
lik ler de, Kül tür Mer ke zi’nde bir y�l bo yun ca de -
vam eden mü zik, hal ko yu nu, re sim, fo to� raf, si ne -
ma, �i ir atöl ye le ri nin üre tim le ri Ka z�m Ko yun -
cu’yu öz le yen ler le pay la �� la cak. 

Üre te rek An� yo ruz Et kin lik Prog ra m�: 
25 Ha zi ran Cu mar te si

15.30 KKKM’de bu lu� ma
Üre te rek An� yo ruz yü rü yü �ü
Ki li se önü so kak et kin li �i
18.00 KKKM bi na s� içe ri sin de atöl ye et kin -

lik le ri
26 Ha zi ran 2011 Pa zar

16.00 Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra s�
önün de so kak et kin li �i

18.00 KKKM bi na s� içe ri sin de atöl ye et kin -
lik le ri www.kkkm.org

● Seyhan KALKAN VAY�Ç
AMASYA Üniversitesi E�itim Fakültesi’nde

ö�retim üyesi olan Yrd. Doç. Gülbin
Zeren’in 5. ki�isel resim sergisi, 16 Haziran
Per�embe günü Moda’daki Seven Sanat

Galerisi’nde aç�ld�. Kad�köylü sanatseverleri
09.00 ile 19.00 saatleri aras�nda 26 Haziran

Pazar  gününe kadar a��rlayacak olan
sergide, 30’a yak�n eser yer ald�. �imdiye
kadar Anadolu’nun birçok �ehrinde sergi

açt���n� belirten Yrd. Doç. Gülbin Zeren, bu
serginin �stanbul’da açt��� ilk sergi

oldu�una dikkat çekti. Zeren, �stanbul’da
sergi açman�n kendisini eyecanland�rd���n�
ve tüm sanatseverleri sergisine bekledi�i

de sözlerine ekledi. Resimlerinde
d��avurumcu bir tarza sahip oldu�unu
ifade eden Gülbin Zeren, “Ya�l�boya,

suluboya ve akrilik tekni�ini kulland�m.
Anadolu’nun çe�itli kentlerinde ö�retmenlik
yapt�m. Do�ay� ve insanlar� gözlemlemeye

çal��t�m. Özellikle Anadolu evleri ile ilgili
foto�raflar çektim.  Çal��maya Anadolu

evleri ile ba�lad�m.  Anadolu insan�,
ya�am�, do�as� ve kad�n� temas� ile devam

ettim. Resim çal��malar�ma devam
edece�im. Yeni sergiler açmay� da

dü�ünüyorum” diye konu�tu. 

● Semra ÇELEB�

Al man fo to� raf ç� Cla udi a Wi ens’in,
dört fark l� ül ke de ka d�n fut bol cu lar la
gö rü �e rek ha z�r la d� �� “37 Nu ma ra

Ayak ka b�” ser gi si Ka d� köy Be le di ye si Cad -
de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde aç�l d�. Ka d� -
köy’ün kar de� il çe si Kre uz berg’de ki Kent
Der ne �i ve Ka d� köy Be le di ye si’nin i� bir li -
�iy le aç� lan ser gi de Ka hi re, Ra mal lah, �s tan -
bul ve Ber lin’de ya �a yan ve er kek spo ru ola -
rak gö rü len fut bo lu ha yat la r� n�n mer ke zi ne
ko yan genç ka d�n la r�n fo to� raf la r� ile hi kâ ye -
le ri yer al� yor. 

Ser gi, 21 Ha zi ran Sa l� gü nü bir kok -
teyl le aç�l d�. Aç� l� �a Al man ya Fe de ral
Cum hu ri ye ti �s tan bul Ba� kon so lo su Bri ta
Wa ge ner, Ka d� köy Be le di ye si Ba� kan
Yar d�m c� s� Hu lu si Özo cak, Ber lin-Ka d� -
köy Kar de� Kent Der ne �i Yö ne tim Ku ru -
lu Üye si Öz can Aya no� lu, ser gi sa hi bi
Cla udi a Wi ens, ser gi kü ra tö rü Su san Ka -
mel, bel ge sel film yö net me ni Isa bel Al va -
rez, CKM Gör sel Sa nat lar Yö net me ni Se -
def Nar ç�n, Göl cüks por’dan genç ka d�n
fut bol cu lar ve  çok sa y� da da vet li ka t�l d�. 

■ AYA NO� LU:
‘BA YAN FUT BO LU NU
TA NIT MAK �S TE D�K’

“37 Nu ma ra Ayak ka b�” ser gi si nin aç� -
l� ��n da gö rü� tü �ü müz Ber lin-Ka d� köy
Kar de� Kent Der ne �i Yö ne tim Ku ru lu
Üye si Öz can Aya no� lu, bu il ginç ser gi nin
na s�l olu� tu �u nu �öy le an lat t�: “Bu ay�n

so nun da Al man ya’da F� FA Dün ya Ba yan -
lar Fut bol �am pi yo na s� ba� l� yor. Bu çer -
çe ve de Al man ya’da ba yan fut bo luy la il gi -
li ol duk ça faz la et kin lik ler söz ko nu su. Bu
et kin lik ler kap sa m�n da da Ber lin, �s tan bul,
Ka hi re ve Ra mal lah’ta gös te ril mek üze re
bir fo to� raf ser gi si ha z�r la d�k. Ko nu su da;
ço �un lu �u Müs lü man olan ül ke ler de ba -
yan fut bo lu. M� s�r, Fi lis tin, Tür ki ye’de ki
ba yan fut bol ku lüp le riy le Ber lin’de hem
Türk le rin hem de Al man la r�n bir lik te oy -
na d� �� Tür ki yems por Ku lü bü ele al�n d�.
Bu ku lüp ler de ba yan fut bol cu la r�n fo to� -
raf la r� çe kil di. Fo to� raf ç� Cla udi a Wi ens,
10 y�l Ka hi re’de ya �a m��, son iki y�l d�r da
�s tan bul’da ya �a mak ta olan bir sa nat ç�.
Arap ça s� çok iyi ol du �u için Ya k�n Do -
�u’da ra hat l�k la ili� ki ler ku ra rak, ba yan

fut bo lu pro je si ni ger çek le� tir mi�. Bu ser gi
ba yan fut bo lu nun ta n� t� m� n�, çe �it li ül ke -
ler de bu i�e ön cü lük et mi� ki �i le rin ba yan
fut bo lu nun ge li� me sin de ki rol le ri ni an lat -
ma ama c� ta �� yor. Tüm fo to� raf la r�n bir
hi kâ ye si var. Ser gi kap sa m�n da ay r� ca 18
da ki ka l�k bir bel ge sel film gös te ri li yor.”

Dört ül ke de ger çek le �en pro je nin fo -
to� raf ser gi si yi ne dört ül ke de iz le yi ciy le
bu lu �a cak. Bu kap sam da Dün ya Ba yan lar
Fut bol �am pi yo na s�’na ha z�r la nan Al -
man ya’n�n Ber lin ken tin de aç� lan ser gi
bü yük il gi gör mü�. Kre uz berg Mü ze si’nin
ser gi ala n� bir fut bol sa ha s� na dö nü� tü rü le -
rek fo to� raf lar ka le a� la r� na as�l m��, aç� -
l�� ta bir kaç fut bol ta k� m�n dan oyun cu lar
da top la ar tis tik gös te ri ler yap m�� lar. 15
Ha zi ran’da Kre uz berg’de aç� lan ser gi 27
A�us tos’a ka dar de vam ede cek. Ser gi, 26
Ha zi ran’da Ka hi re’de, da ha son ra da Ra -
mal lah’ta aç� la cak. �s tan bul aya �� ise Cad -
de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde 17 Tem -
muz’a ka dar gö rü le bi le cek. 
■ WI ENS: ‘KA DIN FUT BOL CU LAR

BÜ YÜK MÜ CA DE LE VE R� YOR’
Ser gi aç� l� ��n da pro je nin sa hi bi, fo to� -

raf ç� Cla udi a Wi ens ile de k� sa bir söy le �i
yap ma �an s� ya ka la d�k. �ki y�l d�r �s tan -
bul’da ya �a yan Wi ens’i bu ça l�� ma da en
çok et ki le yen ka d�n la r�n fut bol için ver -
dik le ri bü yük mü ca de le ol mu�. 

● Siz fut bol la il gi le ni yor mu su nuz? 
As l�n da pek il gi li sa y�l mam (gü lü yor).

Ba zen iz le me yi se ve rim ama oy na ma y�
bil mem, hiç bir za man da oy na ma y� dü -
�ün me dim.

● Bu ser gi fik ri na s�l or ta ya ç�k t�?
Ne den ka d�n fut bol cu la r� fo to� raf la mak
is te di niz?

M� s�r, Ka hi re’de ya �� yor dum. Sa de ce
M� s�r’da ba yan fut bo lu nun ne du rum da
ol du �u nu me rak et tim ve ö� ren mek is te -
dim. Ak l� ma ge len bir fi kir di yal n�z ca.
Son ra s�n da M� s�r’da ki ba yan fut bol ku -

lüp le ri ne git tim, ka d�n fut bol cu lar la ta n�� -
t�m, so yun ma oda la r� na gir dim, hi kâ ye le -
ri ni din le dim ve fo to� raf lar çek tim. Böy -
le ce pro je ba� la m�� ol du. Da ha son ra Fi -
lis tin’e git tim ve ora da da mil li fut bol ta -
k� m�n dan k�z lar la ta n�� t�m. Fi lis tin Mil li
Ba yan Fut bol Ta k� m�’n�n hi kâ ye si ger -
çek ten çok il ginç ti. Ta k�m iki ye bö lün -
mü� tü; Gaz ze ve Ba t� �e ri a ola rak. Ve bi -
rin den di �e ri ne geç mek ya sak t�. Ba t� �e ri -
a’da ki ka d�n fut bol cu lar ger çek ten çok zor
du rum day d�. An tren man için di �er ta ra fa
geç me le ri ge re ki yor du an cak �s ra il as ker -
le ri bu na izin ver mi yor lar d�. Fut bol oy na -
mak için ger çek ten bü yük mü ca de le ve ri -
yor lar d�.

En so nun da da Tür ki ye’ye gel dim.
M� s�r’da 10 y�l ya �a d�k tan son ra �s tan -
bul’a ta ��n d�m. Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo -
nu ile ile ti �i me geç tim. On lar da be ni Sa -
kar ya’ya da vet et ti ler, ora da fut bol oy na -
yan genç ka d�n lar la ta n�� t�m. Tür ki ye ger -
çek ten ba yan fut bo lu na önem ve ri yor ve
on la r� des tek li yor, ka d�n fut bol cu la r� oy -
na ma la r� ko nu sun da ce sa ret len di ri yor. Bu
da be nim için ol duk ça il ginç ti. Trab zon’a
ve Sam sun’a gi dip Mil li Ta k� m� iz le dim.

Da ha son ra Ber lin’de ki mü zey le ile ti -

�i me geç tim. Ber lin’de ki ka d�n fut bol cu -
la r� da pro je me da hil et tim ve ora da bir
ser gi aç ma ya ka rar ver dik.

● Bu dört ül ke yi seç me ni zin özel bir
ne de ni var m� yok sa ta ma men te sa düf
mü?

Ha y�r, hiç bir özel ne de ni yok. Bu fi kir
ak l� ma gel di �in de M� s�r’da ya �� yor dum
ve pro je ye ora da ba� la d�m. Da ha son ra
ba� ka bir i� için Fi lis tin’dey ken pro je ye
de vam et tim ve son ra s�n da da �s tan bul’a
ta �� n�n ca bu aya �� da ek le mi� ol dum. �im -
di bu ra dan pro je nin ge ne li ne ba k�n ca, bir -
bi rin den fark l� ül ke le rin ve hi kâ ye le rin bi -
ra ra da ol ma s� n� çok an lam l� bu lu yo rum.
Bu ka d�n lar fut bo lu ger çek ten çok se vi -
yor lar ve bu nun için mü ca de le edi yor lar.

● Kaç y�l da ta mam la d� n�z bu pro je -
yi?

5 y�l ça l�� t�m ama sü rek li ola rak de �il. 
● Bu dört ül ke nin ka d�n fut bol cu la -

r� bir bir le ri ne ben zi yor lar m�?
Ki �i lik le ri ben zi yor; hep si ha yat do lu

ve ener jik ler. An cak Tür ki ye’de ki ler ger -
çek ten çok iyi oyun cu lar çün kü da ha faz -
la an tre nör le ri var, im kân la r� da ha iyi, gü -
zel sa ha la r� var. Tek nik ola rak da Tür ki -
ye’nin da ha iyi ol du �u nu dü �ü nü yo rum.

ele viz yon Tür ki ye’nin ha yatna gi re li da ha el li yl ol -
mad. TRT, ilk yaynlarna 1969’da de ne me ola rak
ba� lam�t. On yldan faz la bir sü re yalnzca TRT
yaynlaryla ya �a yan TV yaymcl� ve ka nal lar geo -

met rik hzla ar ta rak gü nü müz de, ye rel le riy le bir lik te be lir siz
sayla ra ula�t.

Artk te le viz yon ek ran larmil le ti mi zin ba� tacdr. Hat ta ai -
le le rin bir saygde �er ve vaz ge çil mez üye si di ye de ka bul
ede bi lir si niz! Tür ki ye’nin deh �et li bir hzla ye ni le nen ya �am
tarznda, al�kanlklarnda, ge le nek sel yapsnda te le viz yon
ba� rol de gi bi dir… Her ne ka dar si ya set, ik ti dar, eko no mi ha -
yat dü zen ler di ye ka bul edil se de pek inan mayn; te le viz yon
yan kul var dan hzla ko �a rak on larn önü ne geç ti de ne bi lir…
Hat ta bel ki de te le viz yon on lar da et ki le yip �ek le so ku yor -
dur… Eh ni ha yet ül ke yi ida re eden ler de ai le sa hi bi de �il ler
mi?

Mil le ti mi zin bir bi rin den farkl sos yal ta ba ka lar, de �i �ik
co� raf ya larnda ya �a yan lar, kadnlar, ço cuk lar, bey ler, genç -
ler yllar ca yö re le ri ne, züm re le ri ne özel al�kanlklar la, de �er -
ler le ba�l ya �ar ken, te le viz yon ek ran on larn farkllklarn
tör pü le yip in dir ge ye rek bü yük öl çü de ben zer dav ran�
kalplarna, he ves le re, he def le re sevk edi ver di der sek abart
saylma mal… �u hal de, ta rih yazcl� ya da sos yal bi lim ci
cüp pe si ne bü rü nüp, bil ge lik tas la ya rak aziz mem le ke ti mi zin
yakn ta ri hi ni ‘TV.Ö’ (te le viz yon dan ön ce) ve ‘TV.S’ (te le viz -
yon dan son ra) di ye iki ye ayra rak ta rih çi li �e ye ni bir bak�
açs ve de �er len dir me yön te mi ge ti re bi li rim.

Bu ayrm ha fi fe alnma mal. Te le viz yon sa ye sin de mil le ti -
mi zin fert le ri gör gü ve bil gi (!) açsndan bir bir le ri ne yak la�tlar.
Me se la ha yatnda hiç de niz gör me yen Ur fal ve ya Gü mü� ha -
ne li ya�l hanmlar; To katl ya hut Ni� de li be ye fen di ler le, Mu -
dan yal ya da Ça nak ka le li em sal le riy le e�it len me ye ba� lad
di ye dü �ü ne bi li riz. Bu �e kil de dü �ü nüp göz lem ya pa rak
saysz ör nek le me ler tes pit ede bi li riz. Söz ge li mi gi yim ku -
�am… TV.Ö. ve TV.S…. Me se la ‘ma yo’ ve ya ‘bi ki ni’ de nen
de niz kya fe ti, Ki lis li hanman ne için es ki den ne ifa de edi yor -
du; �im di ne an latyor di ye so ra bi li riz. Ül ke miz de ki çok sayda
in san pan to lon gi yen kadnla TV.S.ki ta rih sel dö nem de
kar�la� madm? Ek ran, Ana do lu’nun çok ye rin de ki in san lar
söy len ce ele min den ger çek dün ya ya ta�mad m? Te le viz -
yon her gün ve her da ki ka yurt ta� larmza nasl ya �a ma lar
ge rek ti �i ni, nasl tü ket me le ri icap et ti �i ni, ne le rin kymet li ol -
du �u nu, nasl ykanp te miz le ne cek le ri ni ve da ha say mak la
bit mez �ey le ri ö� re tip dur mu yor mu? Hanmlar ve er kek ler
te le viz yon lar da gör dük le ri gi bi ili� ki kur ma ya, TV film le rin de ki
gi bi dav ran ma ya, ek ran da gör dük le ri e� ya, giy si, tak, saç
mo de li ni edin me ye ça ba lamyor lar m? Ço cuk lar da, ço cuk
prog ram larna de �il, ge nel prog ram la ra ra� bet et mi yor lar m?

Okul ça�nda ki ço cuk larn ö� ret men le ri ne mi yok sa te le -
viz yon dan ö� ren dik le ri ne mi da ha faz la iti bar gös ter dik le ri
cid di bir so ru dur. Kald ki bil gi (!) bel ki de te le viz yon da
yanstlan lar la snrlan ma ya ba� lam� bi le ola bi lir. Ger çi or ta -
da bir ‘bil gi ça�’ lafdr söy le nip gi di yor ama, bu nu da bir sor -
gu la mal! Aca ba bil gi ça� m yok sa giz li bir ‘bil gi siz lik ya da
bel lek siz lik’ ça�na m gir dik..? Aln si ze bir ‘ta rih çi lik’ me se -
le si da ha. Bu na ‘gün cel ta rih çi lik’ di yor lar.

Bu söz ler le te le viz yo nu ele� tir di �i mi ve ya kü çüm se di �i mi
dü �ün me yin. Bu kim se nin had di ol mad� gi bi be nim had dim
de de �il dir. Asl te le viz yo nun bi zi kü çüm se me sin den kork -
mal. Onun gü cü, do nanm, ��, ren gi, çe� ni si son suz dur.
Te le viz yo nu kü çüm se me ye kalk�mak il kel lik ten de be ter bir
ay mazlktr; ‘ge ri ka fal’ eti ke ti ni yap�trve rir ler.

Son ra te le viz yon, ön ce de de �in di �i miz gi bi va tan da� -
larmz or tak de �er le rin sa hi bi klyor… Hat ta yalnz mil lî öl -
çek te de �il, kü re sel öl çek te de di �er ül ke le rin in san laryla bü -
tün le� ti ri yor, ben ze� ti ri yor. Böy le ksa bir sü re de in sanmz
ye rel ha yatn dar cen de re sin den kur tu lup, en gin le re açlan bir
ge mi gi bi yer yü zü ne açlve ri yor… Mil le ti miz te le viz yon ve te -
le viz yon sa ye sin de ge li �en sa na yi ve tek no lo ji ni met le riy le,
arap sa bu nun dan hzla de ter ja na ge çe rek hij ye nik ve ger çek
te miz li �e ula� mad m? Koz me tik sa na yi, te le viz yon ek -
ranndan ya rar lanp kadnlarmzn ve er kek le ri mi zin ya �amn
par latp, ko kut mad m? �n san ha yatnn ba�lca de �er le rin -
den olan gda ve bes len me i�i ne ge lin ce: Artk han gi ya� larn
yen me si ge rek ti �i, ne le rin za rarl ol du �u gi bi bil gi ler bir ya na,
yep ye ni gda ve ye mek tür le ri ni de el bet te le viz yon lar dan ö� -
re ni yo ruz. Bin bir çe �it ne fis am ba laj lar olan tuz lu, �e ker li sa -
na yi ma mü lü yi ye cek, don du rul mu� et ler, balklar, seb ze ler;
mar ka mar ka ta vuk lar ve bun larn pi �i ri le ce �i fi ya kal
aygtlar… Ne re dey se es ki den ye dik le ri mi zi unu ta ca�z, aca -
ba bir za man lar aca ba aç m kalyor duk? TV.Ö. ve ‘de ter jan
ön ce si’ de vir de yok sa pis mi ge zi yor duk?

Son ra ‘sa natç’lar… Bu sa natç söz cü �ü te le viz yon sa -
ye sin de ald yü rü dü. Bü tün �arkclar, tür kü cü ler ba� ta gel -
mek üze re yüz ler ce sa natç or tal�a saçld. Artk in san larn
zih nin de sa natç de ni lin ce ger çek ya ratc, kalc es te tik de �er
ta�yan eser mü el li fi ve ya yo rum cu lar de �il, klktan kl�a gi -
ren, söy le yip oy na yan gös te ri� li sah ne ar tist le ri ge li yor.

Ksa cas te le viz yon ye ni ya �am kalplarndan bir dün ya
ku ru yor der sek yer siz ol maz… Si ya set prog ram larna ise hiç
gir me ye lim. Ama �u so ru yu hatrda tut mal: “Aca ba bir sü re
son ra il kö� re tim okul lar ve ö� ret men le ri ne ih ti yaç kal ma ya -
cak m; ve ya bun la ra büs bü tün ye ni bir �e kil ve i� lev mi ver -
mek ge re ke cek?” Öy le ya, nasl ol sa bü tün gün de lik ya �am
bil gi le ri ek ran dan yaylyor… E�i ti min mes le ki ve yük sek
ksm kalr, ge ri si ida re edi lir. Hem de ha zi ne ida re si nin yü kü
azalm� olur. Ek ran dan da ha güç lü ö� ret men ve okul ola cak
de �il ya.!

�u te le viz yon ne le re ‘kâ dir’ de �il ki?

Murat  KATOĞLU

T

Ah televizyon,
vah televizyon!

6 24 - 30 HAZ�RAN 2011 SANATKÜLTÜR

Kadıköy Belediyesi ve Berlin Kreuzberg Karde� Kent Derne�i i�birli�iyle
Caddebostan Kültür Merkezi’nde açılan “37 Numara Ayakkabı” sergisi, Mısır, Filistin,

Türkiye ve Berlin’deki kadın futbolcuların ya�amlarını foto�raflarla anlatıyor.

‘37 Numara Ayakkabı’lar
CKM vitrininde!

Türksoy Opera Günleri’nin 14.sü, Mersin ve
Girne’nin yanı sıra �stanbul’da Kadıköy

Belediyesi Süreyya Operası’nda
gerçekle�tirilecek.

Foto�raflar:
Murat Mehmet AYDIN

Foto�raflar: Murat Mehmet AYDIN

Ulus la ra ra s� Türk Kül tü rü Te� ki la t� Türk -
soy Ge nel Sek re ter li �i ça t� s� al t�n da ger -
çek le� ti ri len ve te� ki la t�n bü yük ka t� l�m -

l� pro je le ri nin ba ��n da ge len Türk soy Ope ra
Gün le ri’nin 14.sü, 22-28 Ha zi ran 2011 ta -
rih le rin de Mer sin, Gir ne ve �s tan bul’da ger -
çek le� ti ri li yor. 

Et kin li �in ilk eta b� 22 Ha zi ran Çar -
�am ba gü nü tek prog ram la T.C. Kül tür
ve Tu rizm Ba kan l� �� Ope ra Ge nel Mü -
dür lü �ü Mer sin Dev let Ope ra ve Ba le si
Or kes tra s� e� li �in de Mer sin Kül tür Mer -
ke zi’nde, ikin ci eta b� 24-25 Ha zi ran
gün le rin de yi ne or kes tra e� li �in de iki
ge ce iki fark l� prog ram la Ku zey K�b r�s
Türk Cum hu ri ye ti Gir ne Ka le si’nde,
üçün cü eta b� ise 28 Ha zi ran Sa l� gü nü
pi ya no e� li �in de �s tan bul Ka d� köy Be le -
di ye si Sü rey ya Ope ra s�’nda ye ni den sa -

nat se ver le bu lu �a cak. 
1994 y� l�n da ba� la yan ve on y�l üst üs te

ger çek le� ti ri len Türk soy Ope ra Gün le ri;
2003 y� l�n da be� y�l l�k bir ke sin ti ye u� ra d�k -
tan son ra 2008 y� l�n da tek rar sah ne al m�� t�.

Mer sin’de Mer sin Bü yük �e hir Be le di -
ye si, T.C. Kül tür ve Tu rizm Ba kan l� �� Ope -
ra ve Ba le Ge nel Mü dür lü �ü Mer sin Dev let
Ope ra ve Ba le si Mü dür lü �ü, Ku zey K�b r�s
Türk Cum hu ri ye ti’nde Tu rizm Çev re ve
Kül tür Ba kan l� ��, �s tan bul’da ise Ka d� köy
Be le di ye si i� bir li �i ile ger çek le� ti ri len 14.
Türk soy Ope ra Gün le ri’ne bu y�l, Ka za kis -
tan l� Or kes tra �e fi Nurz han Bai bus si nov yö -
ne ti min de Azer bay can, Ka za kis tan, K�r g� -
zis tan, Tür ki ye, Ku zey K�b r�s Türk Cum hu -
ri ye ti, Ta ta ris tan Ha kas ya, Ba� kur dis tan,
K� r�m ve Ga ga vuz Ye ri ol mak üze re on ül -
ke den on üç sa nat ç� ka t� la cak.

Karadeniz müzi�inin en önemli
temsilcilerinden Kazım Koyuncu, ölümünün

6. yıldönümünde Kadıköy’de düzenlenen
‘Üreterek Anıyoruz’ etkinlikleriyle anılacak. 

KADIKÖY sokaklar�, her
yaz oldu�u gibi bu y�l da

sanat etkinlikleriyle
renkleniyor. “Doya Doya
Sanat” günleri devam
ediyor. Kad�köylüler 18

Haziran Cumartesi günü
Fenerbahçe Park�’nda
Little Band ve Ba�dat

Caddesi’nde Grup Geziver’in �ark�lar�n� dinlediler;
Ko�uyolu Park�’nda ise Elim Sende Kukla

Tiyatrosu’nun gösterisini izleme �ans�n� yakalad�lar.
Doya Doya Sanat Günleri’nin ikinci gününde de
Moda Park�’nda Trio Amor, Ba�dat Caddesi’nde

Little Band ve Özgürlük Park�’nda Pandomim
Trio’nun gösterisi vard�. Parklarda müzik

dinletileriyle, tiyatro ve pantomim gösterileriyle
kar��la�an halk, etkinlikleri ilgiyle izledi. Kimi çiftler
kendilerini müzi�in ritmine kapt�r�p dans ederken,
çocuklar da e�lenceli vakit geçirdiler. Doya Doya

Sanat Günleri, 28 A�ustos’a kadar 13 mavi noktada
devam edecek. Alt� farkl� sanatç� grubu, Ba�dat

Caddesi, Bahariye Caddesi, Ç�nar Park�,
Fenerbahçe Park�, Kalam�� Park�, Ko�uyolu Mahalle
evi Park�, Ko�uyolu Park�, Kriton Curi Park�, Moda
Park�, Noter Sokak, Özgürlük Park�, Tarihi Çar�� ve
Zübeyde Han�m Park�’nda bulunan mavi noktalarda

Kad�köylüler’le bulu�uyor. Tüm etkinlikler saat
19.00’da ba�l�yor.

Doya Doya Sanat
Günleri başladı 

Kadıköy Belediyesi’nin
her yıl yaz aylarında
düzenledi�i  ‘Doya

Doya Sanat’ günlerinin
bu yılki programı 18
Haziran Cumartesi
günü 3 farklı mavi

noktada gerçekle�en
etkinliklerle ba�ladı.

14. Türksoy Opera Günleri konseri Süreyya’da!

● Sinem TEZER

Zeren’in �stanbul’daki ilk sergisi
Kad�köy’deydi

Gülbin Zeren’in 5. ki�isel resim
sergisi, 16-26 Haziran tarihleri

arasında Seven Sanat Galerisi’nde
Kadıköylü sanatseverleri, resmin

büyülü havasında biraraya getiriyor. 

Kazım Koyuncu Kadıköy
sokaklarında anılacak
Kazım Koyuncu Kadıköy
sokaklarında anılacak
Kazım Koyuncu Kadıköy
sokaklarında anılacak
Kazım Koyuncu Kadıköy
sokaklarında anılacak
Kazım Koyuncu Kadıköy
sokaklarında anılacak
Kazım Koyuncu Kadıköy
sokaklarında anılacak

Projeyi
gerçekle�tiren

Alman Foto�rafçı
Cla udi a Wi ens

Soldan sa�a:
Hulusi Özocak,

Özcan Ayano�lu,
Brita Wagener, Claudia Wiens

Gölcüksporlu genç
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KA DI KÖY’DEN
� FEST�VAL
■ Doya Doya Sanat
Kad�köy Belediyesi’nin sanat� soka�a ta��ran
etkinli�i “Doya Doya Sanat” günleri, 18
Haziran–28 A�ustos tarihleri aras�nda her
cumartesi ve pazar devam ediyor. Etkinlikler
kapsam�nda 25 Haziran Cumartesi günü
Kalam�� Park�’nda Trio Amor, Noter Sokak’ta
Pantomim Trio ve Kriton Curi Park�’nda Elim
Sende Kukla Tiyatrosu gösteriler yapacak. 26
Haziran Pazar günü ise Zübeyde Han�m

Park�’nda Little Band, Ögürlük Park�’nda Elim
Sende Kukla Tiyatrosu ve Ba�dat
Caddesi’nde Grup Geziver’in konser ve
tiyatro gösterileri olacak. Tüm etkinlikler saat
19.00’da ba�l�yor.  www.kadikoy.bel.tr

� KONSER
■ Birsen Tezer Dinletisi
Serhan �e�en Müzik Felsefe ve Ya�ama
Sayg� Derne�i, 24 Haziran Cuma günü özgün
sesi ve yorumuyla Birsen Tezer’i a��rl�yor.
Saat 20.00’de sohbet ile ba�layacak gece
21.00’de müzik dinletisiyle devam edecek.
Dernek yarar�na düzenlenen gecenin biletleri
50 TL’den sat��a sunuluyor. 
Tel.: 0 216 680 00 10

� SERG�
■ “Dans” Tebe�irheykel
Resim Sergisi
Tebe�irheykel dünyada ilk olarak tebe�irden
heykeller yap�p, resimle birle�tirilerek 3 boyut
olarak ortaya konan bir çal��ma. Ferhat �git’in
20–30 Haziran tarihleri aras�nda Kozyata��
Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle bulu�acak
sergisinde de tebe�irin yaz� kalemi olarak

kullan�lmas�n�n yan� s�ra bir sanat
malzemesi olarak da
kullan�labildi�ini gösteriyor. �git bu
sergisinde Türkiye’nin 100 y�ll�k
tarihini anlat�yor.
www.kkm.gen.tr
■ “Yazın Getirdikleri”
Resim Sergisi
Ürün Sanat Galerisi’nde 15 Eylül tarihine
kadar “Yaz�n Getirdikleri” adl� karma resim
sergisi ve Bedri Rahmi yazmalar� gezilebilir. 
Tel: 0216 363 12 80
■ Nurhan Bozkurt Ki�isel Resim Sergisi
Nurhan Bozkurt’un Anadolu kad�n�n� ve

ku�lar�n ya�am
mücadelesini anlatt���
ya�l�boya resim sergisi
23–29 Haziran
aras�nda Kad�köy
Belediyesi Bar��
Manço Kültür
Merkezi’nde görülebilir.
www.bmkm.gen.tr
■ Dü� Yolcusu’nda
Karma Resim Sergisi
Dü� Yolcusu Sanat
Dura��, karma resim
sergisine ev sahipli�i
yap�yor. Sergi, 10
Haziran–8 Temmuz

tarihleri aras�nda görülebilir.
www.dusyolcususanatduragi.com
■ Koleksiyon Sergisi
Selamiçe�me’deki Tolga Eti SanatEvi
Koleksiyonu’nda yer alan Mevlut Aky�ld�z,
Muzaffer Akyol, �adan Bezeyi�, Tufan
Da��stanl�, Bayram Gümü�, Sait Günel, Abit

Güner, Ramu� �pek, Gencay Kasapç�,
Mehmet Koyuno�lu, Muhsin Kut, Fikret
Otyam ve Demet Yersel’e ait resim, seramik
ve cam alt� eserler sergileniyor. Sergi, 30
Haziran’a dek aç�k kalacak.
www.tolgaetigaleri.com

� ÇOCUK
■ Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler
Dünyaca ünlü bu muhte�em masal �imdi
Tiyatro Alk�� fark�yla sahnede! Çocu�unuza
defalarca okudu�unuz bu masal� yak�ndan
görmek istemez misiniz? Güzeller güzeli
Pamuk Prenses’i, sevimli yedi cüceleri,
yak���kl� prensi, kötü kalpli cad�y� ve tabi ki
�a��rt�c� sihirli aynay�… Çocuklar�n�z�n
psikolojisine göre uyarlanm�� bu oyun, sizleri
hem e�lenceye hem de masallar�n gizemli
dünyas�na ça��r�yor. Oyun 25 Haziran
Cumartesi günü saat 11.00’de Kad�köy
Belediyesi Kozyata�� Kültür Merkezi’nde
görülebilir.
www.kkm.gen.tr
■ Sevimli Dinozor
Bir gün eve geldi�inizde saklambaç oynayan
kocaman bir dinozor yavrusuyla

kar��la��rsan�z herhalde çok �a��r�rd�n�z. Peki,
bu dinozor sevimli mi sevimli, ak�ll� m� ak�ll� ve
bir de çocu�unuzun en iyi dostu olsa ne
yapard�n�z? Unutmay�n bir de sevimli
dinozoru ele geçirmek isteyen kötü bir bilim
adam� var. E�lence ve heyecan�n birarada
oldu�u bu oyun, 26 Haziran Pazar günü saat
13.00’te Kad�köy Belediyesi Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde. www.kkm.gen.tr

� KURS
■ Yaz Dönemi Müzik Kursları
Do�an Canku’nun sanat dan��manl���n�
yapt��� Suadiye Etüt Müzik Kursu yaz
tatilindeki çocuklar için temmuz ve a�ustos
aylar�na özel kurs program� düzenledi. 4
Temmuz tarihinde ba�layacak olan yaz
döneminde isteyen ö�renciler klasik-
Flamenko-elektro gitar, piyano, keman,
viyolonsel, flüt, �an ve bateri dersleri
alabilecek. Tel.: 0216 384 90 96
■ Hızlandırılmı� Gitar Programı
K�z�ltoprak’ta faaliyetlerini sürdüren Pipa
Sanat Evi’nde H�zland�r�lm�� Gitar Program�
ba�l�yor. 1. kur, 20 Haziran-13 Temmuz;
2.kur 18 Temmuz-10 A�ustos tarihleri
aras�nda yap�lacak. 1 ayda gitar çalmay� ve
repertuvar ö�retmeyi hedefleyen Pipa’da
ayl�k kurs ücreti 300 TL.
Tel.: 0216 330 90 34

KA DI KÖY DI�INDAN
� �ENL�K
■ Sokak Sesleri �enli�i
Maltepe Sokak Kültür Merkezi, 25-26
Haziran günlerinde Maltepe Sahili’ndeki
Basketbol Sahas�’nda “Sokak Sesleri �enli�i”
düzenliyor. Maltepe Sokak Kültür Merkezi
“Sesimi sesinin yan�na koy” diyerek seslerini
duyan herkesi bu �enli�e davet ediyor.

� FEST�VAL
■ Bi’ Büyük Fest
2010’da ilki gerçekle�tirilen “Bi’ Büyük Fest”,
2011’de Aç�khava Gazinosu ile yeniden
sahne al�yor. 25 Haziran 2011 Cumartesi
günü Turkcell Kuruçe�me Arena’da
gerçekle�ecek “Bi’ Büyük Fest”te, Emel
Say�n, �evval Sam, Gripin ve Büyük Yeni
Rak� Orkestras� sahne alacak. Kap�lar�
17.00’de aç�lacak festivalde Emel Say�n,
�evval Sam ve Gripin hem bireysel hem
ortak performanslar�yla, “Bo�az Manzaral�
Gazino” deneyimini festival kat�l�mc�lar�yla
birlikte ya�ayacaklar. Sürpriz aktivitelerin
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Generaller, Sava�
ve Barbekü

Bi’ Büyük
Fest

Sevimli
Dinozor

düzenlenece�i festivalde,
Türkiye’nin farkl� yörelerine özgü
yiyecek ve içeceklerin sunuldu�u
birçok lezzet dura�� da yer alacak.
E�lence kültürümüzün en önemli
parçalar�ndan Gazino kültürünü
yeniden canland�ran Yeni Rak�,
�stanbul Bo�az�’n�n benzersiz
manzaras� e�li�inde, aç�k havada
rak�-meze-müzik ziyafeti ya�amak
isteyen herkesi Bi’ Büyük Fest’e
bekliyor.

� KONSER
■ Karde� Türküler-Arto
Tunçboyacıyan
Yirmi y�la yak�n süredir
bulundu�umuz co�rafyan�n farkl�
dillerini ve müziklerini sunarak
bar�� ve birarada ya�ama ça�r�s�n�
sürdüren Karde� Türküler,
yanlar�na Arto Tunçboyac�yan’� da
alarak, yeni albümleri Çocuk
(H)akl�’dan �ark�larla
zenginle�tirdikleri bir repertuvarla
Enka E�ref Denizhan Aç�khava
Tiyatrosu’nda dinleyicileriyle
bulu�uyor. Konserde Karde�
Türküler repertuvar�yla
bütünle�mi� türkü yorumlar�n�n
yan� s�ra çok say�da yeni beste
çal��mas� da yer almakta. Çocuk
akl�n�n safl���, masumiyeti ve
cesaretiyle yap�lan �ark�larla bu
co�rafyan�n farkl� dillerini, farkl�
kültürlerini bulu�turan konserde
ac�lar�n de�il, çocuklar�n özgürce
büyüdü�ü bar�� dolu bir hayattan
yana sesler yükseliyor. Konser 24
Haziran Cuma günü saat 21.15’te
ba�l�yor.

� T�YATRO
■ Generaller, Sava� ve
Barbekü
ENKA Kültür Sanat 23.
Y�l Yaz Etkinlikleri;
keskin bir kara komedi
örne�i sunan
“Generaller, Sava� ve
Barbekü” adl� oyunla
devam ediyor. Tiyatro
Adam’�n sahneye
koydu�u oyun, 29
Haziran Çar�amba
ak�am� saat 21.15’te
ENKA E�ref Denizhan
Aç�khava Tiyatrosu’nda
tiyatroseverlerle
bulu�uyor. Engin
Alkan’�n yönetmenli�ini
üstlendi�i oyunda; A�k�n
�enol, Umut Temizas,
Ayça Koyuno�lu, Deniz
Özmen, Ahmet Kaynak,
Volkan Girgin, Ercüment

Acar ve Fatih
Koyuno�lu rol al�yor.

� S�NEMA
■ �FSAK’ta Kısa Film
Gösterimleri
�FSAK 31. Ulusal K�sa
Film Yar��mas�
Kurmaca Dal� Takdire
De�er Bulunan K�sa
Filmler, 25 Haziran
Cumartesi günü saat
16.30’dan itibaren
�FSAK Nurettin Erk�l�ç
Salonu’nda
gösterilecek.
Gösterimi yap�lacak
filmler; “Nehir Styx”
Yön: Burak Serbest,
“Üç Renk ve Kara “ Yön: Metin
Akça, “Bir Tahta Parças�” Yön:
Duygu Karabayraktar
“Anksiyete” Yön: Harun Durmu�,
“Bedengi” Yön: Aziz Capkurt.
www.ifsak.org.tr

� SEM�NER
■ Film Analizi Semineri-Nuri
Bilge Ceylan Sinemasına
Bakmak
�lk filmi Koza’dan son filmi Bir
Zamanlar Anadolu’da filmine kadar
Nuri Bilge Ceylan sinemas�na
derinlikli bir bak��. Kasaba ve
May�s S�k�nt�s�’nda çocukluk, ta�ra
ve melankoli. Uzak: Bir �ehre
Gidememek! 90’l� y�llar Türk
sinemas�n�n özellikleri. Mekân,
zaman ve sinematografi. Ta�raya
nas�l bakmal�. Küçük insan�n

gerilimli yolculu�u. Durgunluk ve
hikâye. Ta�ra temsilleri ve
edebiyat. Auteur sinema nedir? Ve
daha birçok soru... Ali �im�ek’in
e�itmenli�inde �FSAK’ta
gerçekle�tirilecek seminer, 1
Temmuz Cuma ak�am� saat
19.30’da ba�l�yor, 29 Temmuz’a
kadar devam edecek.
www.ifsak.org.tr

� SERG�
■ “Sonsuzluk-Eternity”
Karma Sergi
Tunca Sanat Galerisi’nin, önemli
çal��malara imza atm�� ve
gelece�e büyük umutlar vaad
eden 21 genç sanatç�n�n eserlerini
sundu�u “Sonsuzluk-Eternity”
ba�l�kl� karma sergisi,
sanatseverlerden yo�un ilgi
görüyor. Kaç�r�lmamas� gereken

sergi; ba�ar�l�
sanatç�lar�n birbirinden
farkl� tarzlar�n�,
materyallerini ve
renklerini biraraya
getiriyor. 10 Temmuz’a
kadar devam edecek
olan “Sonsuzluk-
Eternity” ba�l�kl� karma
sergide; Gökhan Balkan,
Kaz�m Karakaya, Tülay
�çöz, Serdar Akk�l�ç,
Ça�atay Odaba�, Sezin
Terzi, Seydi Murat Koç,
Ceyda Caba, Erdinç
Babat, Erol Do�aner,
Kadir Ablak, Nevres
Ak�n, Ra�it Altun, Re�at
Bayraktar, Semih Zeki,
Melissa Mey, Emel Ülü�,
Ferit Yaz�c�, Sevinç
Y�ld�z, Hülya Bakkal ve
Gazi Sansoy’�n eserleri
sanatseverlerle
bulu�uyor.
www.tuncasanat.com
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● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

Birsen Tezer
Dinletisi

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

yay›nlanmas›n› istiyorsan›z
gazetekadikoy@gmail.com’dan

bize ula�tırabilirsiniz. AJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASI

Nurhan
Bozkurt

Ki�isel Resim
Sergisi
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55 ül ke den 15 bin pe di at ri di� he ki -
mi nin üye si ol du �u Ulus la ra ra s�
Pe di at rik Di� He kim le ri Bir li �i'nin

15-18 Ha zi ran ta rih le ri ara s�n da
Yu na nis tan’�n ba� ken ti Ati na’da ya p� lan
23. Dün ya Di� He kim li �i Pe do don ti
Kon gre si'nden (IAPD/In ter na ti onal As -
so ci ati on of Pe di at ric Den tistry) Tür ki -
ye’ye halk sa� l� �� ala n�n da önem li bir
ödül ç�k t�. 76 ül ke den aka de mis yen ler,
üni ver si te ler, di� he kim li �i fa kül te le ri nin
da hil ol du �u kon gre ye, Tür ki ye'nin say -
g�n üni ver si te le rin den ge ni� bir aka de -
mis yen kad ro su ka t�l d�. Kon gre de, Ka d� -
köy Be le di ye si'ni ise Ka d� köy Be le di ye -

si Ço cuk A��z ve Di� Sa� l� �� Po -
lik li ni �i tem sil et ti. Ati na’n�n en
bü yük kon gre ve fu ar mer ke zi
olan Me ga ron Ulus la ra ra s� Kon -
fe rans Mer ke zi’nde ki kon gre ye
ka t� lan di �er ül ke ler ara s�n da tek
ye rel yö ne tim olan Ka d� köy Be -
le di ye si, bü yük il gi gör dü. Po lik -
li nik So rum lu su Di� He ki mi Bur -
cu Ku ru ve Dr. Jü li de Atu ke ren,
Ka d� köy’de 78 bin ö� ren ci ye 4
y�l d�r ba �a r�y la uy gu la nan, ta ma -
men üc ret siz a��z ve di� sa� l� ��
ta ra ma ve te da vi si nin ya p�l d� ��
“Ço cuk la r� m� z�n Gü lü �ü ne Sa� -
l�k Pro je si”ni ba �a r� l� bir su num la ka t� -
l�m c� la ra ta n�t t�. Kon gre ye ka t� lan bin ler -
ce di� he ki mi nin bü yük be �e ni si ni top la -
yan pro je, “Ko ru yu cu He kim lik ve Top -
lum Sa� l� ��” da l�n da ve ri len “Par lak Gü -
lü� ler Par lak Ge le cek ler” (Col ga te
Bright Smi les Bright Fu tu res) ödü lü ne
de �er gö rül dü. Col ga te-Pal mo li ve Com -
pany ta ra f�n dan des tek le nen ödü lü, Or -
ga ni zas yon Ko mi te si Ödül Ko mis yo nu
Ba� ka n� Sylvi e Dut ti loy, Ka d� köy Be le -
di ye si Ço cuk A��z ve Di� Sa� l� �� Po lik -
li ni �i So rum lu su Bur cu Ku ru ve
Dr.Jülide Atukeren’e ver di. Ku ru, Tür ki -
ye ad� na al� nan tek ödü lün sa hi bi ol duk -
la r� n� be lir te rek, “Bu ödü lü, Po lik li ni �i -
miz’de gö rev ya pan 64 ki �i lik per so nel
gru bu nun or tak ça l�� ma ve öz ve ri siy le
al d�k. Çok mut lu ve gu rur lu yuz” de di.
Ödü lün ken di le ri için iti ci güç ola ca �� n�
vur gu la yan Ku ru, “Bu, al d� �� m�z 2. ödül.
Ödül ler bi zi da ha da te� vik edi yor. �im -
di den ye ni pro je ler dü �ün me ye ba� la d�k
bi le. Biz bu gü ne dek 7-12 ya� ara s� ço -

cuk la ra yö ne lik hiz met ve ri yor duk. �im -
di ise okul ön ce si ço cuk la ra, ha mi le le re
ve ka d�n la ra yö ne lik, ko ru yu cu he kim lik
ala n�n da ye ni pro je ler plan l� yo ruz” di ye
ko nu� tu.
■ �S TAN BUL TA B�P ODA SI’NIN

ÖDÜ LÜ NÜ DE KA ZAN MI� TI
Ka d� köy Be le di ye  Ba�kan�

Selami Öztürk’ün projelendirdi�i,
Göz te pe’de ki mo dern bi na s�n da üc -
ret siz hiz met ver en Ço cuk A��z ve
Di� Sa� l� �� Po lik li ni �i, ço cuk la r�n
tüm a��z ve di� ta ra ma ile te da vi le ri ni
üc ret siz ya par ken, ay n� za man da ko -
ru yu cu he kim lik uy gu la ma la r� n� da
ye ri ne ge ti ri yor. Tür ki ye’nin dört bir
ya n�n dan ge len en gel li le rin de üc ret -
siz di� ame li yat la r� n�n ve te da vi le ri -
nin ya p�l d� �� Po lik li nik, 2011 y� l�n da
�s tan bul Ta bip Oda s�’n�n halk sa� l� ��
ala n�n da hiz met ve ren önem li ku rum
ve ki �i le re ver di �i Prof. Dr. Nus ret Fi -
�ek Halk Sa� l� �� Hiz met Ödü lü’nü de
ka zan m�� t�. 
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‹nal AY DI NO⁄ LU

ir ta n� d� ��m or ta �� ile olan ti ca ri ili� ki sin de önem -
li bir iha ne te u� ra m�� t�. 2001 eko no mik kri zin de
i� ler kö tü ye gi din ce or ta �� im za yet ki si ni kul la -
na rak �ir ke tin or ta da ka lan var l�k la r� n� bir ak ra -

ba s� na dev ret mi�, bü yük borç la r� ile �ir ke ti or ta �� na
b� ra k�p Ame ri ka’ya kaç m�� t�. Bu iha net ar ka da �� m�
bü yük s� k�n t� la ra sok tu. Ba ba dan ka lan mal la r� n� sa ta -
rak ban ka borç la r� n� öde di. Önem li mad di ka y�p la r� ol -
ma s� na kar ��n hiç bir iti bar kay b� na u� ra mak s� z�n i� le -
ri ni dü zelt ti. Fa kat or ta �� n�n ken di ne yap t� �� iha ne ti bir
tür lü haz me de mi yor du. Ki ni her gün bi raz da ha bü yü -
yor, in ti kam duy gu su için de k�v ra n� yor du. 2005 ya z�n -
da bir kalp kri zi ge çir di. Dok tor lar ana da mar lar dan
üçü nün t� kan d� �� n�, acil by-pass ame li ya t� ol ma s� ge -
rek ti �i ni söy le mi� ler di. 45 ya ��n da u� ra d� �� iha net 50
ya �� na var ma dan ko les te ro lü nü, tan si yo nu nu, kal bi ni,
tüm fi zik sel den ge si ni mah vet mi�, kalp kri zi ne yol aç -
m�� t�.

Kal bi miz de ki kö tü bi ri kin ti le re ruh sal ve duy gu sal
du ru mu muz ne den olur. Kalp da mar la r� m� z�n t� kan -
ma ma s�, tan si yo nu muz ve ko les te ro lü mü zün yük sel -
me me si için kal bi miz de ki ter te miz duy gu la r� per de le -
yen, ru hu mu zu ka rar tan; ki ni, nef re ti, ha sis li �i, sev gi -
siz li �i, k�s kanç l� ��, mut la ka te miz le me miz ge re kir.
Ruh sal ve duy gu sal s� k�n t� la r�n ya rat t� �� has ta l�k la r� iyi -
le� tir mek için dok tor lar he men fi zik sel te da vi ye gi ri �i -
yor lar; ame li yat lar ya p� yor, ilaç lar ve ri yor lar. So nuç la
u� ra �� yor lar; ger çek ne den le ri or ta dan kal d� ra cak ça -
l�� ma lar yap m� yor lar ve ger çek ila c�n iç hu zu ru ol du -
�u nu gör mü yor lar. Ni te kim yu ka r� da an lat t� ��m ar ka -
da ��m by-pass ame li ya t�n dan son ra bel a� r� la r�n dan,
s�rt a� r� la r�n dan, kalp ve tan si yon ra hat s�z l�k la r�n dan
kur tu la ma d� �� gi bi di ya be te de ya ka lan m�� t�; kal bi ise
yi ne tek li yor du.

Fi zik sel ra hat s�z l�k lar la il gi li so run lar da dok tor lar fi -
zik be den üze ri ne yo �un la �� yor lar, çe �it li kim ya sal lar -
la te da vi ye u� ra �� yor lar. 45–50 ya ��n da ki bir in san da
or ta ya ç� kan a��r tab lo nun ruh sal te mel le ri ni ara� t�r m� -
yor lar. Be den le ri miz duy gu ve dü �ün ce le ri mi zi yan s�t -
t� �� m�z bi rer def ter dir.

Her kes ken di fi zik sel sa� l� �� n� ken di si olu� tu rur.
Has ta l�k la r� Al lah ver mez, biz ken di üze ri mi ze çe ke riz.
Al lah kul la r� na has ta l�k de �il yal n�z ca sev gi ve �i fa ve -
rir. E�er has ta l�k la r� Al lah ver sey di, ne den �i fa s� n� da
ver sin ki..

Fi zik sel or gan la r� m�z, be de ni miz ve bey ni miz s� n�r -
s�z ye te nek le ri ve ola nak la r� olan bi rer mu ci ze dir. Tek -
nik te, tek no lo ji de, bi lim de bü yük me sa fe ler kay de den
in sa no� lu he nüz be yin ve be den ye te nek le ri nin çok
kü çük bir bö lü mü nü kul la na bi li yor. Bü yük ke �if ler,
icat lar, bil gi sa yar tek no lo ji sin de el de edi len bü yük
a�a ma lar kul la n� la bi len bu çok kü çük bö lüm le rin esi ri -
dir. Bu den li bü yük ve mu ci ze vî ye te nek le ri olan or -
gan la r� m� z� kü çük amaç lar, kü çük olay lar, kü çük ç� -
kar lar için kul la n�p on la r� i� gal et me me miz, kü çük in -
san lar la u� ra� t�r ma ma m�z ge re kir. Ney le u� ra ��r sa n�z
o ka dar ka l�r s� n�z. On la r� öz gür b� rak t� �� m�z, bü yük he -
def le re yön len dir di �i miz za man dün ya re kor la r� k� ra bi -
lir, bü yük ke �if ler, icat lar ya pa bi lir, ça �� de �i� ti re cek
ad�m lar ata bi lir ler. Siz tüm bu ye te nek le ri üç be� ku -
ru� luk bir ala ca �a, bir ki ne bir in ti kam duy gu su na tah -
sis eder se niz çok yan l�� yap m�� olur su nuz. Al lah bi ze
be de ni dü rüst lük, ada let, �ef kat ve mer ha met duy gu -
la r� için de ru hu ta �� mak, onun ge li �i mi ne kat k� da bu -
lun mak için ver mi� tir. Tüm in san la r� sev me miz ve hiz -
met et me miz için kal bi mi zi ken di sev gi siy le dol du ra -
rak gön der mi� tir. Ruh sal ya p� m�z kin ve nef ret le de �il,
sev giy le, �ef kat le, mer ha met le ge li �ir.

Ge li �en ruh sal ya p� m�z, fi zik sel ye te nek le ri mi zi da -
ha ge li� ti rir, da ha ve rim li kul la na bi le cek bir dü ze ye
eri� ti rir. Al lah’�n gös ter di �i yol da yü rür, ya sa la r� n� ka -
bul le nir, su la r� ter si ne ak�t ma ya ça l�� maz, do �a n�n rit -
mi ne uyar sa n�z 130 ya �� na ka dar sa� l�k l� ya �ar s� n�z.
Has ta l�k lar Al lah’�n bi zim için ver di �i bir hü küm de �il,
bi zim ken di mi ze kes ti �i miz a��r bir ce za d�r. Has ta ol -
ma ma m�z için Al lah tüm ön lem le ri al m�� t�r. Hüc re ler
ken di ni ye ni ler, ba �� ��k l�k sis te mi be de ni ko rur, her
�ey ger çek bir den ge için de yü rür. Den ge yi ben cil ve
sev gi siz amaç lar, tu tum ve dav ra n�� lar bo zar. Ben cil -
lik bi zi bir lik duy gu sun dan kur ta r�p ego nun ç� kar pen -
çe le ri ara s� na atar. Sev gi siz lik ise ha ya t�n so nu dur.
Sev gi siz ya �am ol maz.

Sev gi içi miz de ki Al lah’�n se si dir. Kin, k�s kanç l�k,
ha sis lik, ben cil lik bu se si bo �ar. Al lah’�n se si biz den
uzak la� t�k ça da fe la ket ler, has ta l�k lar, bu na l�m lar ve
ölüm ya k�n ol ma ya ba� lar.
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4. kat B blok 

Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

ÖN CE SEV Gİ �

Uluslararas� Pediatrik Di� Hekimleri Birli�i’nden
Kad�köy Belediyesi’ne ödül...

Kadıköy Belediyesi Çocuk A�ız ve Di� Sa�lı�ı Poliklini�i, Uluslararası Pediatrik Di�
Hekimleri Birli�i'nin ‘Parlak Gülü�ler, Parlak Gelecekler’ ödülünü aldı. Poliklini�in,
78 bin ilkö�retim ö�rencisine ücretsiz uyguladı�ı ‘Çocuklarımızın Gülü�üne Sa�lık’
projesi 76 ülke arasından sıyrılarak büyük ödüle layık görüldü. Poliklinik Sorumlusu
Di� Hekimi Burcu Kuru, ‘Ödül bizi çok gururlandırdı. Buradan aldı�ımız güçle yeni

projeler gerçekle�tirece�iz. Biz bugüne dek 7-12 ya� arası çocuklara yönelik hizmet
veriyorduk. �imdi ise okul öncesi çocuklara, hamilelere ve kadınlara yönelik,

koruyucu hekimlik alanında yeni projeler planlıyoruz’ dedi. 

Di� Poliklini�i’nin
uluslararas� ba�ar�s�

Di� Poliklini�i’nin
uluslararas� ba�ar�s�

Di� Poliklini�i’nin
uluslararas� ba�ar�s�

Di� Poliklini�i’nin
uluslararas� ba�ar�s�

Di� Poliklini�i’nin
uluslararas� ba�ar�s�

Di� Poliklini�i’nin
uluslararas� ba�ar�s�

Dr.Jülide
Atukeren,
Organizasyon
Komitesi Ödül
Komisyonu
Ba�kanı Sylvie
Duttiloy ve
Poliklinik
Sorumlusu Burcu
Kuru ödül ile
birlikte  verdi.
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Anıtkabir’in de mimarı olan
ünlü mimarımız Emin Onat
tarafından in�a edilen Villa
Maral, artık �ık bir restoran

olarak Kadıköylüler’e
hizmet veriyor. 

Bu hafta sizlerle Villa Maral’a
gidiyoruz. Kad�köy Göztepe’de

hizmete giren, muhte�em dekoruyla
göz kama�t�ran bu yeni mekân

asl�nda, günümüzde say�lar� giderek
azalan �ahane villalardan biri. Bu
villan�n özelli�i ise, Cumhuriyet

tarihimizin en önemli mimarlar�ndan
olan Emin Onat taraf�ndan yap�lm��

olmas�. Bildi�iniz gibi Emin Onat
An�tkabir'in mimar�d�r ve eserleriyle
ödüller alan dünyaca tan�nm�� bir
mimard�r.. Ünlü mimar�m�z, bu eve

villan�n sahibinin küçük k�z� olan
Maral’�n ad�n� vermi�.

�imdilerde bu villa restoran olarak
hizmet veriyor. Birkaç ay önce bu

e�siz villay� yok olmaya yüz tutmu�
halinden kurtararak orjinalli�ini

bozmadan, yeniden dekore ettirerek
hizmete sunan Metin Kocaba�,

“Dünyan�n hemen hemen her yerini
dola�t�m ve �unu gördüm, tüm tarihi
yerleri ya restoran ya da butik otel

olarak yeniden hizmete aç�yorlar. Ben
de bu de�erli yap�n�n at�l kalmas�n�

istemedim ve böyle bir yere
dönü�türüp Kad�köylüler’in hizmetine

sundum. Bu durumdan çok

mutluyum. Herkes gelsin ve bu e�siz
villada çay�n�-kahvesini içsin, dilerse

yeme�ini yesin, bu salonlar�n,
balkonlar�n ve bahçenin tad�n�

ç�kars�n” diye konu�uyor. Metin
Kocaba�, a�z�ndan bal damlayan,

konu�tukça k�rk y�ll�k dostmu�sunuz
gibi zevkle sohbet etti�iniz, özel biri.

Bu mesle�e, ç�rakl�kla ba�lay�p,
kasapl�k yaparak devam etmi�. Y�llar
sonra mesle�inde öylesine ilerlemi�
ki Küçükyal� sahilindeki restoranlar�n

ba��n� çekerek Çapari’yi açm��,
y�llard�r ba�ar�l� bir �ekilde lezzet
da��tarak gönülleri fethediyor.

Sahildeki di�er yerler hep Çapari’nin
ba�ar�s�ndan sonra aç�ld�…

Metin Bey ara�t�rmac� ki�ili�iyle de
dikkat çekiyor, mesle�iyle ilgili olarak

tüm dünyay� geziyor, her gitti�i
yerden be�endiklerini burada

uyguluyor. “Kad�köylüler’e Villa Maral
gibi ��k bir mekân� kazand�rd���m için
çok mutluyum. Kad�köy’de o kadar
çok eski bina var ki ke�ke hepsini
kurtarabilsek” diyor ve ekliyor: “Bu

i�te ba�ar�y� yakalaman�n s�rr�, 3
ayakl� denklemden geçer. Kalite,
hizmet, fiyat ... Bu üç ayaktan biri

k�r�l�rsa bu i� yürümez. Biz etlerimizi
özel besi hayvanlar�ndan seçeriz.
Bal�kesir ve Bursa’dan al�r�z. Her
zaman ayn� yerden al�r�z. Do�al
beslenen hayvanlar�n etleri bize

gelir,15 gün kemikli olarak bir hafta
da kemiksiz olarak özel

dolaplar�m�zda dinlendirilir, daha
sonra mutfak i�lemine geçilir.

Etlerimizi direk �zgarada pi�irmeyiz.
Özel ta�lar�m�z vard�r, onlar� �zgaran�n

üstüne yerle�tiririz, etler ta��n
üstündedir ve masaya o özel ta�la

gelir.”

ÜÇ AYRI SALONU VAR
Villa Maral, iki katl�, üç yan� geni�
balkonlarla kapl� üç ayr� salondan

olu�uyor. Alt katta büyük salon, her
�ey özenle seçilmi�, sandalyeler,
örtüler, avizeler harika bir zevkin

yans�malar�.. Seçilen renklerin uyumu
muhte�em.. Gerçekten çok özel bir
mekân olmu�.. Üst katta Emin Onat,
Bedri Rahmi, Fikret Mualla ve Efes

isimlerini ta��yan dört ayr� salon
bulunuyor. Bu salonlar özel toplant�lar
için birer seçenek ve isimleriyle ilgili

sanatç�lar�n orijinal eserlerinin
bulundu�u çok özel salonlar. Her türlü
et ürününün en iyi adreslerinden olan

Villa Maral, sekiz çe�it mezesi ve
salatalar� ile de damak zevkinize hitap
ediyor. Steak Maral 900 graml�k dana

bonfile ile haz�rlanan muhte�em bir
lezzet...600 graml�k t-bone

steaklar’da iddial�lar. Amerika’dan
getirtilen özel bir sistemle

haz�rl�yorlar.. Belli ki hiçbir masraftan
kaç�n�lmayarak çok modern

sistemlerle bezenmi� bu mutfak,
meslek kariyerlerinin doru�unda

ustalara emanet edilmi�. Süt tatl�lar�
a��rl�kta ama bir dondurmalar� var ki
mutlaka yemeniz laz�m.. Cumartesi-
pazar günleri serpme kahvalt� nefis...

Hele de bahçede edilirse daha bir
keyifli...Vale otopark mevcut..

Evet... Kad�köyümüze ��k ve kaliteli
bir mekân daha geldi... Bizim
adetimizdir yeni gelen bir yere
ho�geldine gideriz... Ama bir

sak�ncas� olabilir, bu yere müdavim
olabilirsiniz, benden söylemesi.....

Afiyetle ve lezzetle kal�n�z.....
Tel.: 0216 363 02 03

Adres: Tütüncü Mehmetefendi
Cad.No.1-1 Göztepe (Ba�dat

cad.Üstü)
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Esma Bayraktar

Lezzete
Göztepe’de yeni bir lezzet mekân�: Villa Maral

● S�NEMA, SANDIK, PARALEL
EVRENLER VE DAHASI

"Kimilerinin gerçekten özgür
olabilmesi için ötekilerin köle olmas�
gerekir"/AR�STOTELES

Her karar veri� an�nda ayr�lan ve
basit görülen seçimin bir ba�ka sizi
yaratt��� ve her ba�ka sizin sizden
ba�kalar�na dönü�tü�ü paralel
evrenlerin, çak��madan ilerledi�i ve
sizin d���n�zda da karar verenlerin
evrenleriyle bütünle�ti�i yeni karar
mekanizmalar�ndan ve evrenlerden
geçme ihtimaliniz olabilece�ini
dü�ündünüz mü?

Bu durumu ilk olarak Amerikal�
fizikçi Hugh Everett ortaya att� ve
kuantum fizikçileriyle ilerleme kaydetti
ve bu paralel evrenler edebiyatç�lar ile
sinemac�lar taraf�ndan oldukça ra�bet
gördü. Kuantum mekani�i; bilim
tarihinde 'çift yar�k deneyi' olarak
bilinen deneyde, fotonun dalga m�
yoksa parçac�k m� oldu�unu belirleyen
�eyin gözlemcinin bilinci oldu�unu
söyler. Bir olgunun potansiyel
durumdan i�ler hale gelmesi ve
gerçekle�mesi, kat�l�mc�n�n varl��� ile
mümkün olabilir ve fizikçi Jack
Sarfatti'ye göre, gözlemcinin fikri,
birçok olguyu aç�klayabilir. Örne�in, bir
s�v� veya gazdaki parçac�klar

durmadan ileri geri hareket eder. Ona
göre parçac�klar�n bir oraya bir buraya
çarpmas�n�n as�l nedeni, kat�l�mc�lar�n
zihinsel etkinlikleridir.

“Bakt���m�z gerçekli�in,
ya�ad���m�z olgular�n ve asl�nda bütün
bunlar�n ya�anmad��� bir yer olabilir
mi?”

Tarihin bu zaman�nda de�il de
geçmi�te Ortaça�’da ba�ka bir
co�rafyada teknolojinin çok uzakta
oldu�u hastal���n kol gezdi�i, ya�
ortalamas�n�n 30 civar� oldu�u bir
dönemin içinde kendi varolu�unuzu
bile sorgulayamayacak kadar sefalet

içinde oldu�unuz bir dönemde
ya�ad���n�z� peki?

Zamanda o kadar gidilmemesi
gereken zaman var ki. 1940’larda
Auswitz kamp�nda, 1994’te
Ruanda’da, 93’te Mad�mak
otelinde, yak�n tarihte Sudan’da,
Irak’ta. Yak�n tarihte bile listenin
uzad��� ve her ülkenin kendi içinde
bir katliam geçmi�inin
olmas� mekân olarak
da bizi k�s�tl�yor.
Tarihte kitaplara dahi
geçmemi� yüzlercesi
mevcut tabi bu
y�k�mlar�n. Bu
y�k�mlarda ba�rolde
genelde bir ki�inin
olmas� ve o ki�iye
olan ‘Kraldan çok
Kralc�’ dedi�imiz
insanlar�n da katk�s�
artt�kça kitlesel y�k�m
da o kadar güçlü
olmu�tur. Ço�u
zaman diktatör

dedi�imiz bu ki�iler
h�rslar�yla Hitler veya
�skender gibi veya bizim
tarihimizde de mevcut
oldu�u gibi tüm dünyay�
ele geçirmeye çal��m��lar
ve kendileri yok olana
kadar denemeye devam
etmi�lerdir. “Bakt���m�z
gerçekli�in, ya�ad���m�z
olgular�n ve asl�nda
bütün bunlar�n
ya�anmad��� bir zaman
olabilir mi?”

Zamanda ne kadar geriye gidersek
mi zulüm miktar� artar? �nsanlar�n
dü�ünebildi�i veya insanc�lla�t���
zamanlar yak�n tarihler midir?
Zamandan kazand���m�z ve
h�zla birbirimizle etkile�im
içinde oldu�umuz bu
dönem daha m� insanc�l
oluyoruz? Yoksa dünyada
olanlar� gördükçe daha m�
az �a��r�yoruz bu olanlara ve
vurdumduymazla��yor
muyuz?

Bütün bu sorular
temelde bir �eyi
dü�ünmenizi sa�lamak
içindi. Ba�lang�çtaki sözü
söyleyen Aristoteles M.Ö.
300’lü y�llarda ya�am�� bir
dü�ünür, felsefeci,
matematikçi vs. Bilimlerde
uzman bir dü�ünür ve
bizden 2300 sene önce
ya�am��. Aristoteles klasik
mant�k denen ve yüzy�llar boyu birçok
olay�, durumu ve önermeleri
aç�klamakta kullan�lan klasik mant���n
kurucusudur. Modern mant�k bu
mant���n� geli�tiren baz� önerme

örnekleri ile i� yapmaya
çal��m�� fakat
Aristoteles’in ortaya
koydu�u özde�lik,
çeli�mezlik ve 3. halin
olanaks�zl��� gibi insan
dü�ünmesinin temelleri
olan, bir önermeye
do�ru ve yanl��
dememizin temellerini
sadece geni�letmi�tir.
Mant��� bu temeli bile
yukar�da da
belirtti�imiz gibi 2300
y�l önce ortaya
koyulmu�. Sadece
Aristoteles de�il ondan

sonra ya�am�� ço�u büyük
felsefeci ve günümüz
insanl�k dü�üncesi
temellerini atan insanlar
binlerce y�l önce bunlar�
dü�ünürken biz 2000’li
y�llarda hâlâ dü�ünmeyen,
kar��daki insan�n de�il
sadece kitlelerin ac�
çekmesine göz yuman bu
yeni diktatörler ve bu
diktatörlere benzemeye
çal���p bu hastal�kl�
zihinlere öykünen,

dü�ünceden ve anlay��tan yoksun her
türlü alt kademe insan�n adam say�l�p
mevki sahibi yap�ld��� bu dönem,
Ortaça��n en geri dönemini bile

arat�yor desek yanl�� olmaz. Vard���m�z
sonuç insan dü�üncesinin temeli olan
klasik mant�k önermeleri ile kesinlikle
aç�klanabilecek durumda de�il.
Moderniyle aç�klamak daha da
imkans�z. 

“Bakt���m�z gerçekli�in,
ya�ad���m�z olgular�n ve asl�nda bütün
bunlar�n ya�anmad��� bir sen olabilir
mi?”

�u ana kadar tek bir amaç
do�rultusunda devam etti yaz�. �u
anda bulundu�unuz yerin gerçekli�i ve
belki de k�r�lamaz bir zaman ve mekân
alg�s� içinde oldu�u. �u an�n her
parçac���yla bir gerçek oldu�u ve
�effaf olan SANDIKlar�m�z�n, bize tokat
gibi indi�i bir gerçeklikteyiz san�r�m.
Herkes bu konuda hemfikir. Ya da bir
yar�m�z hemfikir desek daha do�ru
olur. 

Belki bu gerçekli�in de�i�ti�i ve

sand�klar�m�z�n de�i�ti�i
alternatif bir evrende mutlu
bir biz vard�r. Haklar�n
yenmedi�i ve demir
parmakl�klar ard�nda sadece
kar��t görü�lülerin al�nmaya
çal���lmad��� bir evrende
zihinlerimizin her türlü
önyarg�ya kapal� oldu�u ve
geni� dü�ünmenin normal
insan davran��� say�ld��� bir
yerde kar��l�kl� çay
içiyoruzdur belki.

Konuyu filmlere
ba�larsak yak�n tarihli
Duncan Jones imzal� Paralel
Evren temal� “Source Code-Ya�am
�ifresi” filmi ilgiyle takip edilebilir.

■ KONU: Kaptan Colter
Stevens (Jake Gyllenhaal)
h�z treninde uyan�r ve
buraya nas�l geldi�ine dair
hiçbir fikri yoktur.
Kar��s�nda Christina
(Michelle Monaghan) adl�
kendinin tan�mad��� ama
belli ki kad�n�n kendini
tan�d��� birisi oturmaktad�r.
Tuvalette kendine s���nacak
yer ararken aynada kendi
yerine ba�kas�n�n
yans�mas�n� görmesiyle �ok
olur ve cüzdan�nda da bir
s�n�f ö�retmeni olan Sean
Fentress'�n kimli�i vard�r.
Aniden trenin içinde büyük
bir patlama meydana gelir...

Hemen ard�ndan Colter
yüksek teknolojili bir tecrit birimine
gönderilir ve üniformal�lardan
Goodwin (Vera Farmiga) onun
gördü�ü her �eyden haberdar gibidir.
Colter Chicago'da bir treni havaya
uçuran ve daha binlercesini de
öldürmeyi planlayan bombac�y�
saatler öncesinden tarif edebilmek
için yüksek-önemlilikte bir göreve
atan�r. Çok gizli bir program olan
"ya�am �ifresi" sayesinde Colter
paralel bir gerçeklikte Sean olarak
davranabilmektedir. 

Trene her dönü�ünde Colter'�n
bombac�n�n kimli�ini
tan�mlayabilmesi için sekiz dakikas�
vard�r. Her seferinde yeni deliller
toplasa da av� onu atlatmay� ba�ar�r.
Daha fazla bilgi ald�kça, bu ölümcül
faciay� önleyebilece�ine daha çok
inan�r–elbette zaman onun önüne
geçmezse.

�kinci öneri; Sinefillere Aleksand�r
Sokurov’un Lenin, Hitler ve Hirohito’yu
anlatt��� üçlemesini öneriyorum.

Bu aksiyon ve a��r sanat uzaksa
size. Chaplin’in “Büyük Diktatör” filmi
her seferinde keyifle izlenebilecek bir
yap�m.

Seçimler üzerine film olarak Tom
Tykwer imzal� “Ko� Lola Ko�” e�lenceli
bir seyirlik.

Bahsi geçen Ruanda katliam� için
Don Cheadle’nin ba�ar�l� oyunuyla
“Hotel Rwanda” önerilebilir. Bu
katliamlarda silah tüccarlar�n�n önemini
vurgulayan Nicolas Cage’in ba�rolde
oldu�u “Lord of War-Sava� Tanr�s�”
kesin izlenmesi gereken bir yap�m.
Yine Hitler'in göründü�ü efsane
oyunuyla Bruno Ganz’�n “Dü�ü�” filmi
mutlaka izlemeniz gereken filmlerden.

Etraf�n�zdakilere de iletebilece�iniz
sözle veda edeyim; “Hayat
SANDI�IMIZ kadar kötü olmas�n ”

Viz yonKa d� köy � Kad›köy 35 Milim Hollywood: 0216 3482099 
� Kad›köy Atlantis: 0216 3360622 
� Kad›köy Cinebonus (Nautilus): 0216 3398585 
� Kad›köy Cinema Moda: 0216 3488773 
� Kad›köy Kad›köy: 0216 3377400 

� Kad›köy Rexx: 0216 3360112 
� Kad›köy Sinema Tek: 0216 3450023 
� Kozyata�› Kozzy Av�ar: 0216 6580248
� C.Bostan AFM Budak Sineması: 0216 3580202

S �  N E  M A  L A R

Ha zır la yan: Der sim ÖZEL
dersim92@hotmail.com

Yolculuk
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Bir bi rin den fark l� lez zet ler, aro ma ve
renk le ri bu lu� tu ran kok teyl fes ti va li
Mix Mon di al ba� la d�. 

Bu se ne ilk kez dü zen le nen Mix
Mon di al'in aç� l�� tö re ni, 17 Ha zi ran Cu ma
gü nü Ba� dat Cad de si'nde ya p�l d�. Cad -
de'nin en ha re ket li ye ri ne ku ru lan sah ne -
de, Kü ba l� mü zis yen ler mü zik
zi ya fe ti sun du. Aç� l�� ta ko nu �an
Ka d� köy Be le di ye Ba� kan Yar -
d�m c� s� Hu lu si Özo cak, Be le di -
ye ola rak böy le si ne lez zet li bir
fes ti va le ev sa hip li �i yap mak -
tan mem nun ol duk la r� n� söy le -
di. Özo cak, “Bu fes ti val, kent
kül tü rü nün yo �un ola rak ya �an -
d� �� Ba� dat Cad de si'ne ye ni bir
he ye can ka ta cak. De �i �ik lez -
zet le ri bi ra ra ya ge ti ren bu fes ti -
val, in san la r�n ye ni tad lar ke� -
fet me si ne im kan ve re cek” de di.
Mix Mon di al'�n ana spon so ru
Mey �ç ki Pa zar la ma Uz ma n�
Ze li ha �e ner de, “Mix Mon di al
me kân la r�n da lez zet li ve ke yif li
ak �a müst le ri ya �a na cak” di ye

ko nu� tu. Fes ti va lin or ga ni za tö rü Fun da
�nan sal ise �s tan bul lu la r’� i� ç� k�� la r�n da
Mix Mon di al me kân la r� na u� ra ma ya da -
vet et ti. 
■ SA NAT VE LEZ ZET B� RA RA DA

“�eh rin renk le ri bar da �� n�z da” slo ga -
n� n� ta �� yan Mix Mon di al, 30 Ha zi ran'a

dek ta rih le ri ara s�n da Ana do -
lu Ya ka s�’nda Ba� dat Cad de -
si, Av ru pa Ya ka s�’nda ise
Tom tom So kak, Ga la ta ve Ci -
han gir’de ki res to ran, ca fe ve
bar lar da özel pa ket ler ile
avan taj l� kok teyl al ter na tif le ri
su nu yor. Bin bo a Vod ka’n�n
ana spon sor lu �un da ve Ba� -
dat Cad de si’nde Ka d� köy Be -
le di ye si i� bir li �i ile Du de
Tab le or ga ni zas yo nuy la ha -
ya ta ge çi ri len Mix Mon di al
kap sa m�n da de ney sel kok teyl
atöl ye le rin den li kör ya p�m

atöl ye le ri ne, par ti ve Happy Ho ur’lar dan
fo to� raf ser gi le ri ne, ün lü ta sa r�m c� la r�n
ça l�� ma la r�n dan vit rin ler de de �i �ik sha ker
ta sa r� m� su num la r� na ka dar pek çok fark l�
et kin li �i de ya p� la cak.  Et kin lik ler kap sa -
m�n da dün ya ca ün lü mik so log Chris Hoy

ta ra f�n dan Mik so lo ji Atöl ye si ya p� la cak,
Tür ki ye’nin ilk ve tek ka d�n vot ka �e fi
Ar zu Gür da mar özel me nü ler su na cak.
Di dem Aras'�n “Sa nat Ka pak lar da” ve
Yu suf �a hin ler'in “Renk ler Bar da ��n
�çin de” isim li ser gi le ri aç� la cak.
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nsan la r�n ‘mo bi li te’si, ya ni ha re ket ka bi li ye ti;
uçak la r�n ucuz la ma s�, tren le rin ve oto mo bil le rin
h�z lan ma s�, yay g�n la �an dub le yol lar, tü nel ler,
ko nak la ma se çe nek le ri nin çe �it len me siy le do� ru

oran t� l� ola rak art t�. He le de yaz ay la r� n�n ge li �iy le, ha ni
der ler ya “in sa no� lu ku� mi sa li”, kâh bu ra da y�z kâh ka p�
ar ka s�n da! Es ki den yaz gel di di ye Ni �an ta ��’ndan Trab -
ya’ya ta �� n�r ken, gü nü müz de iki gü nü Bod rum’da, üç gü -
nü Do �u Ka ra de niz’de, he le de mad di im kâ n� n�z ye rin -
dey se, er te si ay�n bir haf ta s� n� Fi li pin ler’de ge çir mek i� ten
bi le de �il. Hal böy le olun ca ta ti le, i� ve ya ai le zi ya ret le ri -
ne git mek için tren gar la r�n da, ha va alan la r�n da, oto büs
ter mi nal le rin de, otel ler de, pan si yon lar da ya da yaz l�k lar -
da ko nak la nan sü re ler bir hay li yer tu tu yor ha ya t� m�z da…

Uzun sü re se ya hat et me mi� olan la r� m�z k� sa sü re lik
de ol sa ih ti yaç la r� n� ön gö rüp bir ba vu la s� k�� t�r mak ta zor -
la na cak lar d�r. �ah sen hep k�s kan m� ��m d�r az e� ya ile ta -
ti le ç� kan la r� ama ne ka dar eko no mik dav ran ma ya ça l�� -
sam, yi ne ba vu lu mun ya r� s� kul lan ma ya ca ��m e� ya lar la
do lar. Üs te lik ya tah min et ti �im den so �uk tur, ay n� h�r ka -
y� bir haf ta giy mek zo run da ka l� r�m; ya s� cak t�r, al�� ve ri�
yap ma ya mec bur olu rum. Al�� ve ri� de mo bi li te nin bir
ba� ka bo yu tu. Pek al�� ve ri� in sa n� ol ma yan la r� m� z�n bi le
or tam de �i� ti rin ce çar �� da göz le ri dön mü yor mu? Bir ar -
ka da ��m Bur dur’da ge zer ken ta ri hi bir �e ker ci dük kâ n� na
gir mi�; yer ka ro la r�, dük kâ n�n ko ku su o ka dar ho �u na git -
mi� ki, ta til de ol ma n�n da ra hat l� ��y la pud ra s�n dan to zu na
dört ki lo �e ker al�p ç�k m��. An cak ote le dö nün ce ken di ne
sor mak ak l� na gel mi�, “ben ne ya pa ca ��m ki bu ka dar
�e ke ri (?)” di ye… �n san her za man bu lu na ma d� �� bir yer -
dey se, he le de gü zel za man ge çi ri yor sa onu ölüm süz le� -
tir mek, o âna ait duy gu la r� so mut bir var l� �a yük le yip, ya -
n�n da gö tür mek is ti yor bel ki de… �� te in sa no� lu nun mo -
bi li te ye ay k� r� bir ge ni! Ama bel li mi olur, gen de di �in k�rk
el li se ne de, ya �a d� �� ça �a uyum sa� la y� ve ri yor. Ba kar s� -
n�z may mun dan ge len in sa no� lu, evi ni s�r t�n da ta �� yan
kap lum ba �a ya do� ru ev ril me ye ba� lar!

Ge çi� me kân la r�n da ge çir di �i miz za ma n�n art ma s�y la
be ra ber hem bu alan lar ça �� na uyum sa� la ya rak, ka la ba -
l�k la ��p ge ni� le di, hem de ih ti yaç la r� m�z art t�. Ye mek ye -
mek, üst ba� de �i� tir mek, bi raz kes tir mek; ça ��n ge ti ri si
ola rak in ter net kul lan mak, se rin le mek, �s�n mak, yo la ç�k -
ma dan il le de fil tre kah ve iç mek gi bi… Mes cit bi le el zem
(!) ih ti yaç lar ara s�n da, her yer de il la ki var. Ge çi ci kon for
tüm tran sit alan la ra, hat ta ve hat ta ce bi mi ze bi le gir di.
Ço �u mu zun cep te le fo nu, 80’ler de bir oda do lu su ma ki -
na n�n ka bi li ye ti ne be del. Biz pra tik le� tik çe; ha yat la r� m�z
tran sit le� ti. Dur du �u muz yer de du ra m� yo ruz. Bak sa n� za
ar t�k ev li lik le rin yüz de el li sin den faz la s� bo �an may la so -
nuç la n� yor mu�. Ge çi ci lik in san la r�n DNA’s� na i� le me ye
ba� la d� m� der si niz?

Son za man lar da ta sa r�m dün ya s� da bü tün bun lar -
dan ha re ket le ol sa ge rek ‘ta �� na bi lir mi mar l�k’� tar t� �� yor
ve “ha ya t� m�z da ki ya �am üni te le ri nin ha re ket li li �i ne re ye
va ra bi lir?” di ye so ru yor. Ki �i sel ha ya t� m� z�n ha re ket li li �i
mi mar l� �� �e kil len di re cek ve do �al ola rak ya �a d� �� m�z
me kân la ra da yan s� ya cak… Ja pon ma l� kü çü cük (bi rey -
sel) üni te le rin fo to� raf la r� n� on be�, yir mi y�l ön ce ilk gör -
dü �üm de ba na çok aca yip gel mi� ti; son ra Ame ri ka’dan
�u pre fab rik tek no lo ji si gel di he pi mi zi al�� t�r d�. Ar t�k Al -
man ya’da, Tu na Neh ri k� y� s�n da bir yer den bir ye re ula� -
ma n�n çok zah met li ol du �u �e hir ler de, in san la r�n ara da
so luk la n�p, ih ti yaç la r� n�n gi de re bi le ce �i ve din le ne bi le ce -
�i dü �ü nü le rek üre ti len, dün ya n�n en kü çük otel oda la r�n -
dan sa y� lan bo ru �ek lin de ki kap sül ler be ni �a ��rt m� yor. Ya
da 2008’den be ri Mü nih Ha va ala n�’nda bu lu nan, se ya hat
eden ler için bir din len me ve ça l�� ma ka bi ni ola rak ta sar -
la nan dört met re ka re lik ‘nap cab’ler ar t�k bi zi pek �a ��rt -
maz.

Mo bi li te, ya �am bi çi mi ol ma ya do� ru gi di yor, dün ya -
n�n her ye rin de gün geç tik çe yay g�n la �� yor. Ar t�k is ter bü -
yük bir ya p� ol sun, is ter ka bin; ha fif, ucuz ve ko lay ca sö -
kü lüp ku ru la bi len ya p� lar da ya �a ya cak, ça l� �a cak, ko nak -
la ya cak ve ha re ket li li �i mi zi sür dü re ce �iz. Ne on lar in san -
la r� ba� la ya cak, ne in san lar on la r�… Fark l� ko �ul la ra, me -
kân la ra, �e hir le re, ül ke le re ko lay ca ge çe bi le ce �iz. Ko lay -
l�k la aza l�p, ço �a la bi le ce �iz.

Frank Lloyd Wright’a gö re “mi mar l�k bi çim ha li ne gel -
mi� ya �am d�r”. Aca ba bu ge çi ci me kân lar, uzun va de de
ai di yet ta k�n t� s� n� da yok eder mi? Sa va� la ra yol açan ge -
ni or ta dan kal d� r�r m�? ‘Ân� ya �a mak’ fel se fe si ni yay g�n k� -
lar m�? Gö çe be lik ten ge len Türk ler’in, yer de �i� tir me kül -
tü rü ne da ha ko lay uyum sa� la ya cak la r� var sa y� la bi lir mi?
E�er öy ley se, ya �a s�n mo bi li te!
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Yaşasın
‘Mobilite’!

Engellilerin Vergi �ndirimi Hakları
■ Özürlülü�e Ba�lı Gelir Vergisi �ndiriminden Kimler

Yararlanabilmektedir? 
Özürlü hizmet erbab� ile bakmakla yükümlü oldu�u özürlü

ki�i bulunan hizmet erbab�, Özürlü serbest meslek erbab� ile
bakmakla yükümlü oldu�u özürlü ki�i bulunan serbest

meslek erbab�,Basit usulde vergilendirilenlerden, tüccar ve
ücretli durumuna girmeksizin, imalat, tamirat ve küçük sanat
i�leri ile u�ra�an, (ilk madde ve yard�mc� malzeme mü�teriye

ait olarak faaliyet gösteren terzi, tamirci, marangoz gibi)
özürlüler yararlanmaktad�rlar.

■ Kamu Sektöründe ve Özel Sektörde Çalı�an
Özürlülerin Gelir Vergisi �ndiriminden Yararlanabilmeleri

�çin Yapacakları ��lemler Nelerdir?
Gelir vergisi indiriminden yararlanmak isteyen özürlü hizmet
erbab�, nüfus ka��d�n�n örne�i ve çal��t��� i�yerinden alaca��

hizmet erbab� oldu�unu gösterir belge ile birlikte illerde
Defterdarl�k Gelir Müdürlü�üne, ba��ms�z Vergi Dairesi

bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlü�üne, di�er ilçelerde
Mal Müdürlü�üne bir dilekçe ile ba�vuracakt�r

■ Gelir Vergisi �ndiriminden Yararlanmak �steyenlerin
Hangi Belgeleri Hazırlamaları Gerekmektedir?

Gelir Vergisi indiriminden yararlanmak isteyenlerin dilekçe
ekinde bulunduracaklar� belgeler �unlard�r:

Özürlü hizmet erbab� için: 
a) Çal��t��� i�yerinden alaca�� hizmet erbab� oldu�unu

gösterir belge, 
b) Nüfus cüzdan� örne�i ve üç adet foto�raf.

Hizmet erbab�n�n bakmakla yükümlü oldu�u özürlü
ki�iler için: 

a) Ücretlinin çal��t��� i�yerinden alaca�� hizmet erbab�
oldu�unu gösterir belge, 

b) Özürlü ki�ilerin nüfus cüzdan� örne�i ve üç adet foto�raf 
c) Özürlü ki�iye bakmakla yükümlü oldu�unu 

österen belge.
Özürlü serbest meslek erbab� için: 

a) Vergi kimlik numaras�n� gösteren belge, 
b) Nüfus cüzdan� örne�i ve üç adet foto�raf.

Serbest meslek erbab�n�n bakmakla yükümlü oldu�u
özürlü ki�iler için: 

a) Serbest meslek erbab�n�n vergi kimlik numaras�n�
gösteren belge, 

b) Özürlü ki�ilerin nüfus cüzdan� örne�i ve üç adet foto�raf, 

c) Özürlü ki�iye bakmakla yükümlü oldu�unu
gösteren belge.

Gelir Vergisi indiriminden yaralanma hakk�na
sahip basit usulde vergilendirilen özürlüler için: 

a) Vergi kimlik numaras�n� gösteren belge, 
b) Nüfus cüzdan� örne�i ve üç adet foto�raf. 
■ Özürlünün Sahip Oldu�u Konutta Vergi

Muafiyeti Var mıdır?
5378 Say�l� Özürlüler Kanunu'nun 22'inci maddesi

buna ili�kin düzenlemeyi içerir. 
Madde 22.- 29.7.1970 tarihli ve 1319 say�l� Emlak Vergisi
Kanununun 8 inci maddesinin ikinci f�kras�nda yer alan

"gazilerin," ibaresinden sonra gelmek üzere "özürlülerin,"
ibaresi eklenmi�tir. 

Buna göre; 200 metrekareden küçük tek konutuolan
özürlüler emlak vergisinden muaft�r.

■ Malûl Ve Özürlüler Tarafından Gümrük Vergisinden
Muafen �thal Edilecek Ba�ka E�ya Var Mıdır?

Özürlülerin e�itimi, çal��mas� veya fiziksel, ruhsal ve sosyal
geli�imlerine yönelik olarak özel suretle imal edilmi� olup,
malûl ve özürlülerin kendi kullan�mlar� için getirdikleri veya
onlara yard�m sa�lanmas� amac�na yönelik olarak kamu

yarar�na faaliyette bulunan dernekler ile Sa�l�k Bakanl���nca
yetki verilmi� kurum ve kurulu�larca ithal edilen ve

Kararnamede say�lan e�yalar gümrük vergilerinden muaft�r.
Bu e�yalar:  Görmeyenler ve k�smen görenler için e�itsel,

bilimsel veya kültürel geli�imlerine yönelik olmak üzere özel
surette imal edilmi� matbu yay�nlar, kabartma bask�lar ve

ka��tlar�, braille ka��d�, beyaz bastonlar, yaz� ve kelime i�lem
makineleri, konu�an kitaplar, kasetçalarlar, büyütücü
televizyon ekranlar�, elektronik yer saptay�c� ve engel

dedektörü, saatler ve di�er parçalar vb.
Ortopedik cihazlar (motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet,

motosiklet, koltuk de�nekleri, protez organlar vb.) ��itme
özürlülerin i�itmesini kolayla�t�rmaya mahsus cihazlar.Vücut
kusur veya noksanl���n� gidermek amac�yla üstte veya elde

ta��nan veya vücudun içine yerle�tirilen di�er
cihazlar.E�lence merkezleri için özel oyun ekipmanlar�

gibi e�yalard�r.
Özel olarak malûl ve özürlülerin kullan�m�na mahsus olan ve

e�ya ile birlikte getirilen parça, yedek parça ve standart
aksesuarlara veya bu e�yan�n bak�m, kontrol, ayarlama ya

da tamiri için gerekli olan aletler de muafiyet kapsam�ndad�r.
Söz konusu parça, yedek parça ve aksesuarlar ile sair

aletlerin e�yan�n ithalinden sonra getirilmesi halinde
muafiyetin uygulanmas� için bunlar�n muafen ithal edilen

e�ya ile ilgili olduklar�n�n tevsik edilmesi gerekir.
Bu e�yalar�n muafen ithaline ili�kin talepler, do�rudan
e�yan�n getirildi�i Gümrük �daresine yap�l�r. Gümrük

�daresi'nce e�yan�n Kararname kapsam�nda ve
kararnamede say�lan e�ya olmas� halinde ithaline izin verilir.

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

Karışım dünyasına davetlisinizKarışım dünyasına davetlisinizKarışım dünyasına davetlisinizKarışım dünyasına davetlisinizKarışım dünyasına davetlisinizKarışım dünyasına davetlisiniz
Ba�dat Caddesi ve Avrupa Yakası’ndaki mekânlarda devam

eden kokteyl festivali Mix Mondial, günün yorgunlu�unu
atmak isteyenlere lezzetli kokteyller vaad ediyor...

● Seyhan KALKAN VAY�Ç

NÜFUSUN yar�s� kad�n ama... Neden
Meclis’te erkek milletvekili say�s� daha
fazla? Niçin toplumun yar�s�n�n kad�n
oldu�u bir ülkede toplumun aynas�
olan Meclis’te kad�n ve erkek e�it

temsile ve söz hakk�na sahip de�il?
Bu sorgulamalar� ve sorular�

ço�altmak çok kolay. Fakat; cevab�n�
bulmak o kadar da kolay de�il.
Toplumun ili�ine kadar i�lemi�

ataerkil bir sistem ve onun yeti�tirmi�
oldu�u ve toplumu çepeçevre sarm��

olan toplumsal cinsiyet var. 12
Haziran’da yap�lan genel seçimler de

bu durumun aç�k bir kan�t� gibi.
Kad�nlar�n Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde (TBMM) daha fazla

temsile sahip olmas� için çal��ma
yürüten derneklerden biri olan Kad�n

Adaylar� Destekleme ve E�itme
Derne�i de  (KADER) son genel

seçim öncesi ‘275 KADIN
M�LLETVEK�L�’ projesiyle Meclis’te
kad�nlar�n e�it olarak temsil edilmesi
için çal��ma yürüttü. KADER Kad�köy
�ubesi Ba�kan� Gönül Karahano�lu,

son genel seçim öncesi yap�lan
çal��malar�n kad�n temsilinin çok

yetersiz oldu�una vurgu yapmak ve
bu konuda fark�ndal�k yaratabilmek
ad�na yürüttüklerini belirtti, “Genel

merkezin haz�rlad��� ve mart ay�nda
ba�layan ‘275 KADIN M�LLETVEK�L�’
istiyoruz diye bir kampanyam�z vard�.

Proje kapsam�nda ‘Kad�nlar�n e�it
temsilini istiyorum 275 kad�n olsun’
ad� alt�nda bir imza kampanyas� da
düzenledik. 1 ve 2 Nisan günlerinde
Kad�köy �skele Meydan�’nda konu ile
ilgili imza masas� kurduk. Kampanya

sürecinde �unu gördük ki bu 275
rakam� insanlar için bir �ey ifade
etmiyor. Çünkü; Meclis’te 550

milletvekilinin oldu�unu bilmeyenler
var. Bundan yola ç�karak bilinçli

seçmen e�itimi düzenledik. AÇEV
(Anne Çocuk E�itim Vakf� ) ile i�birli�i

yaparak, Kad�köy’ün birçok
bölgesinde AÇEV’in okuma ve yazma

kurslar�nda bilinçli seçmen e�itimi
verdik” diye konu�tu. 

‘ERKEK KOTASI D�YE B�R �EY
DUYDUNUZ MU?’

“Kad�n temsilinde çok yüksek
rakamlara ula�amayaca��m�z�

biliyorduk. Ama yine de bu 78 rakam�
umdu�umuzun alt�nda. Dünya ve
Avrupa ortalamas�n�n çok alt�nda
olmas� utanç verici bir durum. En

fazla 120 diyorduk. Ama; Say� 78’de
kald�. Hayal k�r�kl��� ve k�zg�nl�k var
tabii ki” diyen Gönül Karahano�lu,

sözlerine �u �ekilde devam etti: 
“Nüfusun yar�s� kad�n, seçmenin
yar�s� da kad�n o zaman neden

Meclis’in yar�s� kad�n de�il. Kad�n
kolllar� var. Neden erkek kollar� yok.
Kotaya da kar��y�z. Çünkü; çirkin bir

söylem. Kad�n ve erkek e�it bir
yurtta�sa, e�it hakka sahipse o

zaman neden kota uygulamas� var.
Ve bu kota neden kad�nlara

uygulan�yor. Erkek kotas� diye bir�ey
duydunuz mu? Tart���lmas� ve

çözüme kavu�turulmas� gereken o
kadar çok konu var ki saymakla

bitmez. Onun için bir �eylerin
de�i�ebilmesi için çok uzun bir yol

var önümüzde.”

‘Kadının adı’ hâlâ yok

Öğrencilere
‘engelli farkındalık’

çalışması
Kadıköy Belediyesi Engelli Danı�ma ve

Dayanı�ma Merkezi’nin
toplumumuzda engelliler için duyarlılık

yaratmak, engellilere kar�ı var olan bakı�
açısını de�i�tirmek ve gençlerin, engelli

bireylerin de farkında olmalarını sa�lamak
için lise ve ilkö�retim okullarında yürüttü�ü
farkındalık çalı�maları, 2010–2011 ö�retim

yılında sona erdi. Geçti�imiz yıl 33
ortaö�retim, bu sene 54 ilkö�retim okulunda
gerçekle�tirilen “Farkındalık Çalı�ması” ile

3 bin 108 orta ve 4 bin 730 ilkö�retim
ö�rencisine ula�ıldı. “Farkına Varmak �çin
Engelli Olmak Gerekmiyor” sloganıyla yola
çıkılan proje ile ö�renciler, engellili�in ne

demek oldu�u, nasıl davranılması ve
engellili�e bakı� açımızın nasıl olması

gerekti�i ve engellili�e yol açan sebepler
hakkında bilgilendirildi. Gençleri hedef kitle
olarak seçen bu çalı�manın amacı, insanları

“engelli” kılan toplumsal organizasyonun
yeniden düzenlenmesinde, engelli olmayan
toplumun engelliyle beraber dü�ünebilme
becerisine sahip olmasını sa�layabilmek.

Böylece engellilerin toplumla gerçek
anlamda bütünle�meleri için uygun zemin

hazırlanmı� olacak.

● Selcan DUYGAN

“Ço cuk larn ge le ce �i par lasn” slo -
ganyla dü zen le nen “Stars of �s -
tan bul-�s tan bul'un Yldzlar” pro -

je si kap samnda, ö� ren ci ler, Dü� ler Aka de -
mi si ev sa hip li �in de gö nül lü ler ve sa -
natçlar la bir lik te yldzlar bo yad. 

UNI CEF Tür ki ye i� bir li �iy le, “ço -
cuk larn ge le ce �i par lasn” ha re ke ti ne
dik kat çe ken, katlmclarn
katklaryla sa nat ve sa natçy halk la
bi ra ra ya ge ti re rek on larn ya -
ratclklarn ve ye te nek le ri ni mil yon -
lar la bu lu� tur mak amacyla ku ru lan
Stars of �s tan bul; �s tan bul’un önem li
nok ta larn yldzlar la do na ta rak ül ke -
mi zin zen gin li �i ni ve ya ratc po tan si -
ye li ni or ta ya çkar tan or ga ni zas yon lar
yapyor. Bu özel or ga ni zas yon lar dan
bi ri de Tür ki ye Vo da fo ne Vakf’nn
des te �i ve pay la�myla 17 Ha zi ran 
Cuma günü Ata �e hir Dü� ler Aka de mi si
bah çe sin de ger çek le� ti. Pro je le riy le bin ler -
ce en gel li gen ce en gel siz sos yal ya �am çö -
züm le ri ve ola nak lar su nan Dü� ler Aka de -
mi si fo to� raf ve re sim atöl ye le ri, ö� ren ci le -
ri Stars of �s tan bul kap samnda ün lü sa -
natçlar la bi ra ra ya getirdi. Ün lü re sim sa -
natçs Se ma Bi cik, fo to� raf tay fasndan
Bü lent Kah ra man, UNDP’den Hansn Do -
�an, Gö nül çe len di zi si nin se vi len oyun cu -
lar Tu ba Bü yü küs tün ve Onur Say lak sos -

yal so rum lu luk pro je si ne des tek ve ren isim -
ler arasndayd. Sa bah sa at le rin de birara ya
ge len sa natçlar ve ö� ren ci ler dev yldzlar
üze rin de bo ya ma yaptlar. Hem sa nat sal ye -
te nek le ri ni ser gi le yen hem de sev dik le ri
oyun cu lar la tan�ma frsat ya ka la yan genç -
ler için unu tul maz bir de ne yim ol du. Et kin -
lik bo yun ca ün lü yldzlarn sa mi mi di ya log
ve dav ran�lar ö� ren ci le re mut lu an lar ya -
�att. Stars of �s tan bul yldzlar, 1 Ey lül-1
Aralk 2011 ta rih le ri arasnda ken tin önem -
li nok ta lar olan Ni �an ta� ve Ba� dat Cad de -

si’n de ser gi le ne cek. Üç aylk açk ha va ser -
gi si nin ardndan, Aralk 2011’de yapla cak
ulus la ra ras bir mü za ye de ile sat�a su nu la -
cak yldzlardan sa� la nacak ge lir, UNI CEF
Tür ki ye pro je le ri ne ba��la na cak.

■ DE ZA VAN TAJ LI
GENÇ LER �Ç�N ÇA LI �I YOR

Dü� ler Aka de mi si, en gel li ve sos yal
de za van taj l� genç le rin sos yal ha ya ta ka -
t� l� m� n� ve mes lek edin me le ri ni des tek -
le mek için Al ter na tif Ya �am Der ne �i
(AY DER) ve Bir le� mi� Mil let ler Kal -
k�n ma Prog ra m� (UNDP), Dev let Plan -
la ma Te� ki la t� (DPT) ta ra f�n dan or tak la -
�a ge li� ti ri len ve Tür ki ye Vo da fo ne
Vak f�’ndan sa� la nan pro je hi be siy le ha -
ya ta ge çi ri len bir pro je ol ma özel li �i ta -
�� yor. 

Dü� ler Aka de mi si, ye rel yö ne tim ler
(Ata �e hir, Be �ik ta� ve Ka d� köy Be le di -
ye le ri) ta raf�n dan tah sis edi len me kân -
lar da e�i tim le ri ni ger çek le� ti ri yor. En -

gel li ve sos yal yön den de za van taj l� genç le -
re ko nu sun da uz man e�it men ler ta ra f�n dan
üc ret siz ola rak kül tür ve sa nat e�i tim le ri nin
ve ril di �i ulus la ra ra s� bir sos yal so rum lu luk
pro je si olan Dü� ler Aka de mi si, ri tim, dans,
dra ma, film, fo to� raf, DJ, çal g� ale ti, re sim,
ta sa r�m atöl ye le rin den olu �u yor. Pro je,
2009 Al t�n Pu su la, 2011 This is So ci al In -
no va ti on ödül le ri ni al d� ve UNDP in sa ni
kal k�n ma ra po run da ör nek pro je ola rak yer
al d�.  www.dus le ra ka de mi si.org

MİX MONDİAL MEKÂNLARI
Mix Mondial noktalar�nda 17:00-23:00 saatleri aras�nda Mixmondial özel

kokteylleri olacak, kokteyller, shotlar ve sürahiler özel fiyatlar ile sunulacak. 
Cihangir, Galata ve Tomtom Sokak’ta 20'yi a�k�n mekânda gerçekle�tirilecek olan
Mix Mondial'�n Ba�dat Caddesi’ndeki adresleri �öyle: Hayal kahvesi CKM, Hayal

Kahvesi Cadde, Bistro 33, Bi Buçuk, Oben �arap Evi, Saloon, Mirror, Cadde Cafe,
Caddebostan Benzin, Suadiye Benzin, Barkod, Bigger, Palma d’oro, Happy

Moons, Barlar Soka�� ve Caddebostan’da Chicken Last Stop, Dinette, Bowbells,
Yer F�st���, Zanzibar, Kalam��’ta Divan Brasserie Kalam��. Festival program� için

www.mixmondial.com adresi ziyaret edilebilir. 

Projeleriyle binlerce engelli
gence engelsiz sosyal ya�am

çözümleri sunan Dü�ler
Akademisi ö�rencileri, Stars of

�stanbul kapsamında ünlü
sanatçılarla bulu�tular...

Dü� le ri mi ze siz de or tak olun

B
a ba s� n� Çok Öz le yen K� z� �rem Bu se Co� kun, ba -
ba s�y la il gi li duy gu la r� n� �öy le di le ge tir di. “De �er li
var l� �� m�z, sev gi li ba bam rah met li Ali Mu rat Co� -

kun’un ara m�z dan ay r� l� �� n�n ilk ba ba lar gü nün de onun
an� s� n� yâd et mek is te dim. Rah met li ba bam, be nim için
ye gâ ne de �er di. ��i ne ol du �u ka dar, ai le si ne, ül ke si ne,
tüm Tür ki ye’ye gö nül den ba� l�y d�.

�ç ten li �i ve sa mi mi ye -
ti ile de çok sev di �i
ka d� köy lü’nün kal bin de çok özel bir yer edin di. Biz de
ai le si ola rak var l� �� n� hep ya n� m�z da his se di yo ruz, aziz
ha t� ra s� n� ya �at mak için ça ba l� yo ruz. Her za man be ni
sa ran sev gi si var d�r üze rim de, be ni ko ru yan, kol la yan.
Ne yap sam be ni
b� rak ma ya ca �� n�n gü ve ni içi me do lan. Ba zen en iyi ar -
ka da ��m ba zen kalp k� r�k la r�m. Ama her ko �ul da kalp
at�� la r�m. Güç lü, ka rar l�, sert ba k�� l�, ko ru yu cu, gü ve ni lir
ta n� d� ��m ilk adam. Dün ya ya ge li� se be bim ol du �un
için bin ler ce kez te �ek kür ler.

Ba ba yü re �i ba� ka d�r!.. Ba ba c�m sen gü -
ne �i hep yü re �i me ser din. Kab rin ay d�nl�k, me -
kâ n�n cen net ol sun.”

TE �EK KÜR
Sev gi li, ba bam Ali Mu rat Co� kun’un  bek -

len me dik ac� kay b�y la sar s�l d� �� m�z gün le ri miz -
de, biz le ri yal n�z b� rak ma y�p yü re �i miz de ki ya -
�a d� �� m�z ani ve ta rif siz ac� m� z� biz ler le pay la -
�an ta n� ya bil di �i miz ve ya ta n� ya ma d� �� m�z,
uzak tan ya k�n dan bir �e kil de biz le re ula �a rak,
ya z� lar ve �i ir ler le duy gu la r� m� za ses olan, dost -
luk, kar de� lik, ar ka da� l�k da ya n�� ma ve pay la -
��m la r� n� esir ge me yen, biz zat ge le rek rah met le
yâd et ti �i miz Ba bam  Ali Mu rat Co� kun’un ce -
na ze si ne ka t� la rak ve ilk gün den iti ba ren en
ac� l� va kit le ri miz de biz le ri yal n�z b� rak ma yan,
tüm ya k�n la r� m� za, dost la r� m� za, ba ba m�n ar ka -
da� la r� na, ö� ret men le ri me en iç ten  �ük ran la r� -
m� su nu yo rum. Ba bam, Ali Mu rat Co� kun için
du ala r� n� esir ge me yen, an�l ma s� na ve si le olan
dost la r� m� z�n cüm le geç mi� le ri için ben de Al -
lah’tan rah met di li yo rum. 

Sev gi ve say g� la r�m la…
K� z� �rem Bu se Co� kun

Savaşın ortasında komutansız
kalmaktır, babasız kalmak!..
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● Ka dir �N CE SU

“Ö� ren dim ki za man, hiç bir i� için, hiç -
bir za man ve ya� ta geç ka l�n m�� de -
�il dir. Ak la ne ko nu lu yor sa ba� la -

mak ge re kir. Ba zen el bet, her ak la ko nan i�e ye ti -
�il mez. El bet, da ha ça buk ölü nür. Ama unut ma -
ya l�m ki in san ola rak onu ru muz, bi zim öle ce �i -
mi ze gö re de �il, hii iç ama hiç öl me ye ce �i mi ze
gö re ya �a ma m�z ve ça l�� ma m� z�, vic dan bor cu -
mu za dö nü� tür mü� tür.”

Bu söz 17 Ha zi ran’da 91. ya �� na gi ren
Ay d�n Boy san’a ait… Ay d�n Boy san, ga ze te
ya z� la r� na 61 ya ��n da ba� la d�, ilk ki ta b� ya y�n -
lan d� ��n da 63 ya ��n day d�. Ya ban c� di li 35 ya -
��n dan son ra ö� ren di. Tv prog ram la r� na
60’�n dan son ra ba� la d�. Önem li mi mar l�k
eser le ri ni 40-80 ya� la r� ara s�n da ver di. Bu -
gün ler de 39. ki ta b� ya y�m lan d�.

�lk an da ak l� ma ge len ba z� Ay d�n Boy san
ki tap la r� ise �un lar: “Ne Ho� Za man lar d�”,
“Ace le Et me Ça buk Ol”, “B�k ma Ya �a”,
“Ay�p Ol ma dan”, “Uzun Ya �a ma n�n S�r r�”,
“Hay di Dost lar”…  Ümit Ba ya zo� lu’nun Ay -
d�n Boy san ile yap t� �� uzun söy le �i si nin yer
al d� �� “Ha yat Tat l� Ze hir”i de unut ma mak ge -
re kir…

Boysan, Tür ki ye �� Ban ka s� Kül tür Ya y�n -
la r� ta ra f�n dan ya y�m la nan ye ni ki ta b� “Hay di
Dost lar”�n im za gü nü için Ka d� köy’dey di
geç ti �i miz haf ta… Kül tür Ya y�n la r� n�n Mu -
vak k� ta ne Cad de si'nde ki ki tap sa t�� ma �a za -
s�n da okur la r�y la bi ra ra ya gel di Boy san…Pek
çok oku ru yan la r�n da ço cuk la r�y la gel mi� ti,
sev dik le ri ya zar la r� n� gör me ye… He nüz ne
ol du �u nu an la ma yan, an ne-ba ba la r� n�n ku -

cak la r�n da çev re le ri ne �a� k�n
�a� k�n ba kan be bek ler de var d�,
oku ma y� ye ni ye ni ö� re nen ço -
cuk lar da… Ba ba la r� için ki tap
im za la tan genç ler de… Bol bol
da an� fo to� raf la r� çek ti ril di…
■ 40. K� TAP DA YOL DA...

Ay d�n Boy san’�n bo� dur -
ma ya ni ye ti yok. Yaz ma ya de -
vam edi yor. 40. ki ta b� da bir kaç
aya kal maz ya y�n la na cak… Bu
kez ken di si gi bi mi mar olan o� -
lu Bu rak Boy san ile ha z�r l� yor -
lar ye ni ki tap la r� n�… “Ak l� m� za
ne ge li yor sa ya z� yo ruz” di yor bu
ça l�� ma için…

Ay d�n Boy san’�n ye ni ki ta b�
“Hay di Dost lar”dan oku ma üze -
ri ne bir bö lü mü siz ler le de pay -
la� mak is ti yo rum; “�ü kür ler ol -
sun!.. Ço cuk lu �um dan, genç li -
�im den be ri b� rak ma d� ��m bir
al�� kan l�k ki, oku ma hu yum dur.
En hu zur lu ve mut lu za man la r� -
m� ki tap okur ken ya �a d�m. De -
�i �ik za man lar da yan l�� la r�m
yü zün den içi ne dü� tü �üm dert -
ler den be ni çe kip ç� karan da yi -
ne ki tap oku ma sev gim ve al�� -
kan l� ��m ol du. Ki tap oku -
mak tan ba� ka hiç bir ko nu
in sa n� ruh sal çöl le� me ak� -
be tin den ko ru ya maz.” 

F�r sat bul duk ça Ay d�n
Boy san ile soh bet et tik,
so ru la r� m� z� bü yük bir iç -
ten lik le ya n�t la d�…

● K� sa bir za man son -
ra 91 ya �� na gi re cek si niz.
�u an ak l� n�z dan ne ler
ge çi yor…

50 y�l ka dar ön ce, ye ni
ta n�� t� �� m�z gün ler de Ne -
jat Ec za c� ba �� “Za t� âli niz
Fran s�z ter bi ye si mi, �n gi -
liz ter bi ye si mi al m�� t� n�z?” de -
di �in de, ya �a d� ��m ve feyz al d� ��m yer le ri sa -
ya y�m da siz ka rar ve rin di ye rek ek le mi� tim:
Da vut pa �a Çöp �s ke le si, Da vut pa �a Is pa nak
Vi ra ne si, Sa mat ya Nar l� ka p� Ç�k ma z�, Ye �il -
köy Bam ya Tar la s�… Son ra s�n da kah ka ha lar
pat la m�� t�… Az la ye tin me si ni, mut lu ol ma s� -
n� bi len bir ku �a ��n üye si yim. Ne di ye yim…

● Ya �a m� n� z�n han gi dö ne mi ni ye ni den
ya �a mak is ter di niz?

Hep si ni… Bü tün be la lar da hil, bir da ki ka -
s�n dan bi le vaz geç me den, t� pa t�p ay n� s� n� ya -
�a mak is te rim. Çün kü ço cuk lu �um da ya �a d� -
��m çev re ler de bi ze be le� çi lik ö� re til me di.

Biz her �e yi ol du �u gi bi ka bul edip, çar p�� ma -
y� ö� ren dik. Bu ne den le iyi gün ler kal s�n da,
kö tü gün ler ç�k s�n gi bi ha fif lik ve be le� çi lik
gös te ri le ri ne gi re mem… Her ke sin ya �a m� bir
bü tün olu� tu rur. O bü tün lük bo zu la maz. Kö -
tü le ri ç� ka r�p, iyi le ri sak la mak gi bi be le� çi lik
huy la r�, bi ze, ba na ve ya ��t la r� ma ya �a d� �� m�z
çev re ler de ö� re til me di…

● Siz le ya p� lan söy le �i ki ta b� n�n ad� “Ya -
�am tat l� ze hir.” Ger çek ten “Ya �am tat l� ze -
hir” mi dir?

Öy le dir. Çün kü ac� gü nü ol ma yan in san
dün ya ya gel me di.

■ ‘G�T ME YE
ACE LE M�Z YOK TUR…’

● Yaz ma say d� n�z, ya �a m� n�z da ne ler ek -
sik olur du?

Böy le bir ya �a m� �im di ar t�k dü �ü ne mi yo -
rum. Ama unu ta m� yo rum ki, ilk ki ta b�m ç�k t� -
��n da 63 ya ��m day d�m. Ta bii ça l�� ma ya da ha

be bek ken ba� la t�l d�m. �l ko kul -
da ba na dört y�l ö� ret men lik
ya pan sert ö� ret men ha n�m be -
nim an nem olur du. Ev de, bu
ak �am der sim yok, di ye mez -
dim.

91 ya �� ma gi re ce �im ya -
k�n da… Tek te sel lim oku mak,
yaz mak… Çi çek le re bak mak
ve el bet te dost lar la ma sa lar da
(�i �e li ma sa lar da) bu lu� mak…

● Ka d� köy için ne ler söy -
le mek is ter si niz?

Do� du �um da �s tan bul’un
nü fu su bir mil yo nun epey ce
al t�n day d�. Ka d� köy de ger çek -
ten köy dü. Ka d� köy tram va y�,
Ka d� köy �s ke le si ile Bos tan c�
ara s�n da Ba� dat Cad de si'nden
yol cu ta ��r d�. Bu tram vay la r�n
hep ten ha gö rün dü �ü nü ha t�r l� -
yo rum… Tek tük in san lar yü -
rür dü Ba� dat Cad de si’nde…
Al�� ve ri� yap mak için Ka d� -
köy mey da n� na ge lir di in san -
lar… Ba� dat Cad de si’n de ki
ev ler, çi çek li, ba k�m l� bah çe ler
için de, en faz la iki kat l�y d�.
Cad de nin bu gü nü nü o gün den

tah min edip de an la tan bi ri si
or ta ya ç�k say d�, dün ya n�n en
ko mik in san la r�n dan bi ri ka -
bul edi lir di.

● Son bir söz…
Git me ye ace le miz yok tur… Ya �a d�k la -

r�m dan hiç pi� man de �i lim. �ki de fa ak ci �er
kan se ri ame li ya t� ol dum. On lar dan da kur -
tul dum. Ya �a d�k ça, hâ lâ bir bor cum var sa
öde me ye ça l� �a rak de vam ede ce �im her �e -
ye…

■ ��M D� L�K VE DA...
Be lir le nen za ma n� da a� t� im za gü nü…

Ge len her ko nu �uy la soh bet et me yi de ih -
mal et me di Ay d�n Boy san… Sor du �um so -
ru la r� f�r sat bul duk ça ya n�t la d�.

Ar t�k git me za ma n�…
An� fo to� ra f� çek tir mek is ti yor �� Kül tür

Ya y�n la r� ça l� �an la r�… Çev re si ni sa r� yor lar…
Yüz ler gü lü yor…
Fo to� raf ma ki ne mi ayar l� yo rum. Bir kaç

sa ni ye sü ren bu i� lem son ra s� Ay d�n Boy -
san’�n her ke si kah ka ha ya bo �an se si du yu lu -
yor: “Ya hu ba na sün ne tim de ge ti ri len fo to� raf
ma ki ne si bi le da ha ko lay ayar la n� yor du…
Çün kü o ayar s�z d�. �ak ka da nak çe ki yor du.
Ço cuk lu �um da çek ti �im o fo to� raf lar dan çok
pa ra ka zan d�m” di yor gi -
de ra yak, kah ka ha lar la…

Yar d�m c� s� n�n ko lu na
gi ri yor, sa� elin de bas to -
nu… Ha fif ha fif ya �an
ya� mur da ba� l� yor yü rü -
me ye…

Yü zün de ko ca man bir
gü lüm se me…

Gazeteci ve yazar Aydın Boysan, ‘sadece
gazeteci ve yazar’ de�ildir, bilen bilir.

Ho�sohbeti ve kahkahaları ile doyulmaz bir söz üstadıdır. Hayata bakı�ı, tecrübeleri ile
özellikle gençlere ‘anlamlı ama bir o kadar da keyifli’ ya�amın yollarını gösteren Boysan, 91.

ya�ına geçti�imiz günlerde girdi. Ama enerjisi gençlere ta� çıkartır. Zira 39. kitabı
bugünlerde yayımlandı, 40.'sı da yolda... Yeni kitabı ‘Haydi Dostlar’ın imza günü için

geçti�miz hafta Kadıköy’de olan Aydın Boysan’la keyifli bir söyle�i yaptık.

YA �AM 24 - 30 HA Z� RAN 2011

Ni CE Ni CE YIL LA RA AY DIN BOY SAN!

‘Tek te sel lim
OKU MAK
YAZ MAK’

‘Tek te sel lim
OKU MAK
YAZ MAK’

‘Tek te sel lim
OKU MAK
YAZ MAK’

‘Tek te sel lim
OKU MAK
YAZ MAK’

‘Tek te sel lim
OKU MAK
YAZ MAK’

‘Tek te sel lim
OKU MAK
YAZ MAK’

11

KADIKOY-11:Layout 1  6/23/11  1:35 PM  Page 1



24 - 30 HAZ�RAN 2011 SA�LIK

Mer ha ba,
S� cak çarp ma s� ve ya di �er bir de yi� le �s� vur ma s�, vü cu -

dun nor mal s� cak l�k de �e ri ni ko ru ya ma ma s� ve vü cut �s� s� n�n
teh li ke li oran da art ma s� so nu cu or ta ya ç� kan bir di zi has ta l�k
tab lo su dur. Özel lik le s� cak yaz ay la r�n da nem ora n� n�n da
yük sel me si ile bir lik te in san lar da ol du �u gi bi hay van lar da da
bu du ru ma s�k ça rast la n�l mak ta d�r. Kö pek ler de ter bez le ri ol -
ma d� ��n dan in san lar gi bi ter le mez ler ve k� sa sü re de vü cut s� -
cak l�k la r� ar ta bi lir. Gü ne� li s� cak gün ler de, cam la r� ka pa -
l� araç la r�n için de ve ya bu na ben zer ha va s�z ve bu nal t� c� or -
tam lar da b� ra k�l d�k la r�n da vü cut s� cak l�k la r� n�n h�z la yük sel di -
�i, 40-41 de re ce ye ç�k t� ��n da da s� cak çarp ma s� be lir ti le ri nin
ba� gös ter di �i göz len mek te dir. Cid di bo yut lu bir s� cak çarp -
ma s� du ru mu, özel lik le 41 de re ce nin üze rin de ki vü cut s� cak -
l� �� ölüm le so nuç la na bil mek te dir.

S� cak çarp ma s� ge çir mek te olan bir kö pek te; so lu num ve
do la ��m sis te mi nin bo zul ma ya ba� la d� ��, h�z l� ve yü zey sel so -
lu num yap t� ��, nab z�n sa y� ca art t� �� an cak at�m gü cü nün za -
y�f la d� ��, hal siz lik, ba� dön me si, bu lan t�, ka l�n ve ya p�� kan sal -
ya ar t� ��, is hal ve kus ma la r�n or ta -
ya ç�k t� �� göz len mek te dir.

S� cak çarp ma la r�n da va kit
kay be dil me den acil mü da ha le ya -
p�l ma l�, bir yan dan has ta n�n yük -
sel mi� olan vü cut �s� s� dü �ü rül me -
ye, bir yan dan da ve te ri ner sa� l�k
ku ru lu �u na ula� t� r�l ma ya ça l� ��l -
ma l� d�r. Vü cut �s� s� n�n dü �ü rül me si
için ya p� la cak ilk i�, has ta y� s� cak
ve bo �u cu or tam dan uzak la� t� r�p
se rin, ko yu göl ge li ve ha va dar bir
ye re ta �� mak ol ma l� d�r. Da ha son -
ra ki i� lem ola rak so �uk ve ya �l�k
su lar la y� kan ma l� d�r. Bura da dik kat ede ce �i miz hu sus, yük -
sel mi� olan vü cut �s� s� n� bir den bi re dü �ür me ye ça l�� ma mak,
al�� t� ra al�� t� ra, �l�k tan so �u �a do� ru y� ka ma i� le mi ni yap ma ya
ça l�� mak t�r. S�k s�k (5 da ki ka da bir) ter mo met re ile vü cut �s� s�
kon trol edil me li dir (Kö pek le rin nor mal vü cut �s� la r� 37,5-39
de re ce dir). Vü cut s� cak l� �� 39,5 de re ce ye dü� tü �ün de bu i� -
lem ler dur du rul ma l�, kö pe �i ni zi ku ru la y�p da ha faz la �s� kay b� -
na u� ra ma ma s� n� sa� la ma l� s� n�z. Kö pe �i ni zin du ru mu iyi le �i -
yor gi bi gö rün se de ve te ri ner he kim ce mu aye ne edil me sin de
bü yük ya rar var d�r. Has ta da s� cak çarp ma s� na ba� l� birta k�m
komp li kas yon la r�n olu �up olu� ma d� �� an cak kli nik mu aye ne
ve ba z� tet kik ler ne ti ce sin de or ta ya ko na bi lir. Ve te ri ner he ki -
mi niz ta ra f�n dan kö pe �in �o ka gi rip gir me di �i, so lu num yol la -
r�, böb rek yet mez li �i, kalp ve do la ��m so run la r� gi bi prob lem -
ler ara� t� r� la rak ge rek li te da vi ve ted bir ler al� na cak t�r. Ha fif s� -
cak çarp ma s� ge çir mi� bir kö pek, ço �u za man hiç bir so run
ya �a ma dan ve k� sa sü re içe ri sin de iyi le �e bil mek te dir. Cid di
s� cak çarp ma la r�n da ise kö pek le rin ba z� or gan la r�n da ka l� c�
ha sar olu �a bi lir. Bu ra hat s�z l� �� ge çi ren bir kö pe �in, ay n� so -
ru nu ya �a ma ris ki art m�� t�r. Bu ne den le ba z� ön lem ler al ma -
n�z ge re ke cek tir. Ya� l�, obez, kalp ve ya so lu num prob le mi
olan kö pek le rin se rin ve göl ge li yer ler de ba k�l ma s�, her za man
ta ze ve te miz su ya eri� me le ri nin sa� lan ma s� ge rek mek te dir.
Yi ne k� sa sü re li �i ne de ol sa s� cak lar da park edil mi� ara ba la -
r�n için de yal n�z b� ra k�l ma ma s� na, göl ge si ol ma yan plaj, as falt
gi bi �s� y� yan s� tan alan lar dan uzak tu tul ma s� na özen gös te ril -
me li dir. Ho� ça ka l�n…

DOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZ
KÖPEKLERDE SICAK ÇARPMASI

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL

Dum lu p� nar Sa� l�k Po lik li ni �i ta ra -
f�n dan Ka d� köy Be le di ye si Fa z�l
Hüs nü Da� lar ca ve Bed ri Rah mi

Eyü bo� lu Ço cuk Etüt Mer kez le ri ö� ren -
ci le ri ne ve ri len“Bu la �� c� Has ta l�k lar” ko -
nu lu se mi ner ler, so na er di. 

Dum lu p� nar Sa� l�k Po lik li ni �i hem �i -
re le ri Ay ten Ku zu cu ile Ün sal Öz cin göz
ta ra f�n dan ve ri len se mi ner ler de; “Bu la �� c�
has ta l�k lar ne ler dir?”, “Bu la �� c� has ta l�k -

lar dan na s�l ko ru nu lur?” ko nu la r� i� len di.
Ço cuk la r�n il gi si ni çe ke bi le cek �e kil de
ani mas yon lar ek le ne rek ha z�r la nan slayt -
lar la bu la �� c� has ta l�k lar dan ko run ma da
hij ye nin, ba �� ��k la ma n�n ve bes len me nin
öne mi vur gu lan d�. 189 ö� ren ci ye ula ��lan
se mi ner le rin so nun da ö� ren ci le re �s lak ve
ku ru men dil da �� t�l d�.

Se mi ner ler, 2011-2012 e�i tim-ö� re -
tim y� l�n da de vam ede cek. 

Ali �hsan METE
Veteriner Hekim

ihsan.mete@kadikoy.bel.tr
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Dumlupınar Sa�lık Poliklini�i’nde, Kadıköy Belediyesi Çocuk
Etüt Merkezi ö�rencilerine tatil öncesi son seminer verildi.

Öğrencilere tatil öncesi son seminer
Türkiye’de ya�lılık çalı�malarında önder olan

KASEV Vakfı Huzurevi bu sene 15. yılını, Kamil
Çetin Oraler kampüsünde 5 Haziran 2011 günü
büyük bir bahar �enli�i düzenleyerek kutladı. 8

yıldır, 6 ay süren kurslarla KASEV’in sa�lık
e�itimi programında e�itilen 230 civarında
personele sertifikaları, Tuzla Halk E�itim
Merkezi Müdürü Mustafa Yıldız, Erenköy

Rotary Kulübü Ba�kanı Mustafa Kibar, Rotary
Guvernörü Ahmet Kara ve törene katılan di�er
ki�iler tarafından verildi. Tuzla Belediyesi Türk

Sanat Müzi�i Korosu'nun konser verdi�i
�enlikte, Atatürk �lkö�retim Okulu ö�rencileri

de halkoyunları gösterisi sundu. Bahar
�enli�ine sponsor olan hayırseverler, tek tek

anons edilerek, te�ekkür belgeleri verildi.
�enli�e katılan misafirlere, hayırseverlerin

ba�ı�larıyla gün boyu ikramlar yapıldı,
misafirler ve ya�lılar mutlu bir gün geçirdiler.

KASEV ayrıca hayırsever dostlarından
yakla�makta olan Ramazan'da iftar

yemeklerine destek istiyor. Bir gece 140
ya�lıya verilen iftar yeme�inin bedelinin 400 TL.

oldu�unu belirten KASEV, katkı bekliyor. 
Tel: (0216) 494 33 55 - 56 

KASEV 15. y�l�n� kutlad�

Son y�llarda çal��ma alanlar�nda
bilgisayar kullan�m�n�n giderek

artmas� ve oturarak çal���lan saatlerin
uzamas� sonucunda, özellikle

omurgay� ilgilendiren mesleki kas
iskelet sistemi hastal�klar�na çok s�k

rastlanmaktad�r.
Kas iskelet sistemi hastal�klar�,

kaslar�, sinirleri, tendonlar�,
k�k�rdaklar� ve omurgan�n yap�s�nda
bulunan diskleri etkileyen medikal

durumlar�n tümüdür. Bu yap�lardaki
zedelenmeler bir büyük travma ile
olabildi�i gibi tekrarlayan küçük
travmalar ve a��r� kullan�m ile de
gerçekle�ebilmektedir. Di�er bir
de�i�le kas iskelet sisteminde

dü�meler, darbeler ve kazalarla olan
yaralanmalar�n yan� s�ra uzun süre
yanl�� do�rultuda yüklenmeler de
ciddi problemlerle sonuçlanabilir.

Tekrarlayan minör travmalar ile olan
bu zedelenmeler, t�pta ‘a��r� kullan�m

sendromlar�’ olarak isimlendirilir.
Oturarak masa ba��nda çal���lan

meslek gruplar�nda yanl��
yüklenmelere ba�l� olarak en çok

bel, boyun ve s�rt bölgesini
ilgilendiren omurga problemleri

görülmektedir. Omurga problemlerini
el, omuz ve dirsek bölgesinde

görülen a��r� kullan�m sendromlar�
izler.  

Ergonomi, insanlar ile yapt�klar� i�ler,
kulland�klar� objeler, ya�ad�klar� ve

çal��t�klar� çevre aras�nda daha iyi bir
uyum bulmayla ilgili bir bilim dal�d�r.

�nsan anatomisi, biyomekanik ve
biyolojinin, obje, sistem ve çevre

tasar�m�na uygulanmas�d�r. K�saca, i�
ortam�n�n ki�iye uygun bir �ekilde

ayarlanmas� bilimidir. Ergonomi, son
50 y�ld�r, fabrikalar ve enformasyon
sistemlerinden ev, spor ve sosyal

aktivitelere kadar ya�am�n her
alan�na girmi�tir. Günlük ya�amda

çevremizde bulunan e�ya, makine ve

sistemlerin tasar�mlar�nda ergonomi
prensiplerine uygun olma ko�ullar�

aranmaktad�r. Endüstri
mühendisli�inde insan-makine
sistemi, amac� mal veya hizmet

üretmek olan ve içinde hem insan
hem de makine unsuru bulunduran

sistemler olarak tan�mlan�r.
Ergonomi, bu sistemin çevre ile
uyumunun do�al ve teknolojik

yasalar�n� ortaya koyar.
Mesleki kas-iskelet sistemi

hastal�klar�nda bel a�r�s� ilk s�ray�
almaktad�r. Mesle�e ba�l� bel

a�r�s�n�n geli�mesinde en önemli risk
faktörleri;  a��r yük kald�rma, uzun

süre dikey titre�imlere maruz kalma
(örne�in ta��t içerisinde bulunma ve

araba kullanma), uygunsuz
postürlerde uzun süre hareketsiz

çal��ma, uzun süre ayakta kalma ve
teknolojideki geli�melerle birlikte

bilgisayar kar��s�nda yanl�� postürde
uzun sürelerle oturma olarak
belirlenmi�tir. Özellikle ofis

ortam�nda ve masa ba��nda çal��an
popülasyonda oturma saatlerinin

uzamas� ve çal��ma istasyonlar�n�n
ergonomik olmamas� nedeniyle bel
f�t�klar� da dahil olmak üzere birçok

bel problemi geli�ebilmektedir.
Oturma, ba� ve gövdenin yere dik ve
ayn� hizada oldu�u, kalça ve dizlerin
90 derece aç� ile bükülü ve ayaklar�n

yere temas etti�i bir vücut
pozisyonudur. Ofis ortam�nda

omurga için risk olu�turan faktör,
oturma hareketinin kendisi de�il,

do�ru pozisyonda olmayan,
genellikle de öne e�ik ve gövdenin

dönük oldu�u pozisyonda
oturmakt�r. Yanl�� pozisyonda masa
ba��nda oturma, postür bozuklu�u
ve a��r� postural yüklenmeye neden

olur. Yap�lan çal��malar, i� saatlerinin
yar�s�ndan fazlas�nda oturularak
çal���lan mesleklerde bel a�r�s�

görülme oranlar�n�n önemli ölçüde
artt���n� göstermi�tir.

Oturma zaman� uzad�kça sadece bel
a�r�s� de�il boyun a�r�s� riski de
artar. Özellikle de ba� öne e�ik

pozisyonda, örne�in bir ekrana uzun
süre bakarak çal���ld���nda do�al
boyun postürü bozulur. Bunun

sonucunda yine boyun f�t�klar� da
dahil olmak üzere boyun ve omuz
bölgesini, hatta kolu ilgilendiren
birçok a�r�l� durum geli�ebilir.

Bunlar�n ba��nda, tipik olarak ba��n
öne do�ru yer de�i�tirmesi, s�rtta

kamburla�ma, boyun omuz
ku�a��ndaki kaslarda k�salma ve

sertle�me, boyun ve s�rtta omurga
çevresi kaslarda gerginlik ve a�r�larla

giden ve t�pta ‘myofasial a�r�
sendromu’ olarak isimlendirilen

kronik a�r� sendromu gelir. Zamanla
kaslar�n içerisinde tetik nokta olarak
isimlendirilen odaklar�n olu�tu�u bu
klinik durum, kronik a�r�ya neden

olarak ki�inin ya�am kalitesini azalt�r
ve verimlili�ini büyük ölçüde
dü�ürür. Kronikle�en bu a�r�l�

durumlar�n tedavisi de zorla��r ve
art�k basit a�r� kesiciler, dinlenme ve

masaj gibi uygulamalarla sadece
geçici ve k�smi rahatlamalar

sa�lanabilir. Bu tablo art�k kapsaml�
ve uzun bir tedaviyi gerektiren,

ilaçlar�n yan� s�ra fizik tedavi
uygulamalar�, enjeksiyonlar, tedavi
edici egzersizler, germeler ve baz�

ya�am al��kanl�klar� modifikasyonlar�
ve postür e�itimini içeren zorlu bir

süreçtir.
Mesleki kas iskelet sistemi

hastal�klar�ndan korunman�n birinci
kural�, çal��ma ortam�n�n ergonomik
hale getirilmesidir. Herkes yeni ve
ergonomik bir çal��ma istasyonu
edinemese bile anahtar çözüm,

ki�inin çal��ma pozisyonuna adapte
olmas� de�il, çal��ma düzene�inin
ki�iye göre ayarlanmas�d�r. Zaman
zaman ayn� istasyonun birkaç farkl�

ki�i taraf�ndan kullan�ld���
durumlarda bu zor olabilir. Ancak

yine de mümkün oldu�u kadar ki�iye
özel ayarlamalar yap�lmadan uzun

çal��ma saatlerinden kaç�nmak
gerekir. Burada en önemli

düzenleme, çal��ma esnas�nda
do�ru oturma postürünün

sa�lanmas�d�r. Gövdenin dik, kalça
ve dizlerin 90 derece aç�da oldu�u,

bel çukurunun bir destekle
dolduruldu�u, dirseklerin 90 derece

aç�yla masaya uzand��� ve ba��n
omuzlar aras�nda dik oldu�u

pozisyonu sa�lamak için, sandalye
yüksekli�i ayarlanmal� ve masaya

yak�n oturulmal�d�r. Kar��da bir ekran
varsa, üst kenar� gözlerle ayn� hizada

tutulmal� ve ekran�n gövdenin tam
kar��s�na gelecek �ekilde

yerle�tirilmesi gerekir. Özellikle
masan�n yan�nda bulunan bir
ekranda uzun süre çal��mak,

gövdede dönme hareketine neden
olur ki omurga problemleri için

önemli bir risk faktörüdür.
Çal��ma süresi boyunca s�k s�k
masadan kalkarak postural a��r�
yüklenmeden korunulabilir. Masa

ba��nda yap�labilecek k�sa süreli ve
çok kolay temel postür egzersizleri,
do�ru yap�ld��� sürece mükemmel
koruma sa�lar. Tabii ki en do�ru
olan, omurgay� güçlendiren bir

egzersiz program�n�n düzenli olarak
ya�am�n bir parças� haline

getirilmesidir. Haftan�n en az üç
günü ve en az yar�m saat süreyle
düz zeminde yap�lan aç�k hava

yürüyü�leri de, dokular�n beslenmesi
ve fonksiyonlar�n�n korunmas�
aç�s�ndan sonsuz yarar sa�lar.

Sonuç olarak, özellikle ofis
ortam�nda uzun saatler oturarak
çal��anlarda görülebilecek bel ve

boyun problemleri, a�r�n�n
hissedilmesiyle birlikte hemen

çözülmelidir. Tablo kronikle�meden
konunun uzman� bir hekime

ba�vurulmal�, a�r�n�n nedeni tam
olarak ayd�nlat�lmal� ve varsa

mekanik ve ergonomik sorunlar
üzerinde konu�ulmal�d�r. Bu önlemler
al�n�rken t�bbi problemin tedavisinin

de erken dönemde yap�lmas� ile
sonradan tedavisi çok zorla�abilecek

kronik a�r�l� sendromlardan
kaç�n�lm�� olur. 

Group Florence Nightingale 
Adres: Ba�dat Cad. No: 63

Kızıltoprak-Kadıköy/�stanbul
Tel: 0216 450 03 03

Faks: 0216 450 03 03
www.florence.com.tr.

OF�S
ERGONOM�S�: ÇALIŞIRKEN SAĞLIĞIMIZI KORUYALIM

Prof. Dr. Füsun UYSAL
(Group Florence Nightingale

Hastaneleri
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Klinik Direktörü)
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Spo run ta ba na ya y�l ma s� ve ge li� ti ril me si, li sans l�
spor cu sa y� s� n�n ar t� r�l ma s�, ulus la ra ra s� tur nu va -
lar da ba �a r� gra fi �i nin yük sel til me si, hal ka aç�k

spor or tam la r� n�n ya p�l ma s� ile ku rum lar ara s� di ya lo -
gun ar t� r�l ma s� ko nu la r� n�n ko nu �ul du �u ve �s tan -
bul’da ki yet ki li le rin (Kay ma kam lar, Be le di ye Ba� kan -
la r�, �l çe Mil li E�i tim Mü dür le ri, �l çe Spor Mü dür le ri,
Spor �l Tem sil ci le ri, Fe de ras yon Ba� kan la r� ve �l Tem -
sil ci le ri, Ku lüp tem sil ci le ri, ba s�n men sup la r�) ka t�l d� -
��, fi kir le ri nin pay la ��l d� ��, Spor da Bü yük Bu lu� ma
ödül tö re ni, 29 Ma y�s 2011 Pa zar gü nü Car re fo ur -
SA’n�n spon sor lu �un da Ça tal ca’da ya p�l d�.

Ça tal ca'da ki Del ta Spor Te sis le ri'nde ger çek -
le� ti ri len tö ren de il çe be le di ye ba� kan la r�, ba s�n
ku ru lu� la r�, ku lüp tem sil ci le ri, fe de ras yon ba� kan -

la r� ve il tem sil ci le ri ne GS�M ta ra f�n dan ödül ler
ve ril di. Tö re ne, Genç lik ve Spor Ge nel Mü dü rü
Yu nus Ak gül, Ba s�n �lan Ku ru mu Ge nel Mü dü rü
Meh met Ata lay, Spor dan So rum lu �s tan bul Va li
Yar d�m c� s� Ali Ba ko� lu, �s tan bul Genç lik ve Spor
�l Mü dü rü Ta mer Ta� p� nar, ba z� il çe le rin be le di ye
ba� kan la r�, ku lüp tem sil ci le ri, fe de ras yon ba� kan -
la r� ve spor adam la r� ka t�l d�. Pla ket tö re ni nin ar -
d�n dan can l� mü zik gös te ri si ya p� l�r ken, da vet li le -
re hi ta ben �l Mü dü rü Ta mer Ta� p� nar, �s tan bul'da
spo ra des tek ve ren le ri onur lan d�r mak ve ama tör
spo ru da ha çok te� vik et mek ama c�y la böy le bir
or ga ni zas yo nu ger çek le� tir dik le ri ni kay det ti.

Car re fo ur SA Ku rum sal �li� ki ler ve Hu kuk Di -
rek tö rü Mer ter Özay ise ödül tö re nin de yap t� �� ko -
nu� ma da Car re fo ur SA ola rak sos yal so rum lu luk
çer çe ve sin de spor, e�i tim, kül tür-sa nat ve çev re
ko nu la r�n da ki sür dü rü le bi lir pro je le re des tek ol -
ma ya de vam ede cek le ri nin al t� n� çi zer ken, ye ni
nes lin er ken ya� ta spo ra yön len di ril me si ve Tür ki -
ye’de fark l� spor dal la r� n�n ta n� t� la rak ge li �i mi nin
sa� lan ma s� için ku rum lar ara s� i�bir li�i ne s� cak
bak t�k la r� n� be lirt ti.

Dün ya n�n ilk 100 te nis çi si ara s� na gir me
ba �a r� s� gös te ren ilk Türk te nis çi si
Mar sel �l han’�n, dün ya ça p�n da bir

spor cu ha li ne gel me sin de bü yük kat k� la r� olan
Taçs por Ku lü bü’nün ba �a r� l� ba� ka n� Mah mut
Nai bi, Mar sel �l han’�n ba �a r� la r�y la gu rur duy -
du �u nu söy le di. Gen ce cik bir de li kan l�y ken
Öz be kis tan’dan Tür ki ye’ye gel di �in de ba ��r -
la r� na bas t�k la r� ve ye ti� me si için Taçs por ola -
rak se fer ber ol duk la r� Mar sel �l han’�n sa de ce
Taçs por’un de �il, Tür ki ye’nin gu ru ru ol du �u -
nu be lir ten Ba� kan Mah mut Nai bi; “Mar sel �l -
han ile gu rur du yu yo rum. O’nun gi bi ba �a r� l�
da ha çok spor cu ye ti� tir mek is te rim. An cak bu
spor cu lar ko lay ye ti� mi yor. Bu an lam da dev le -
ti mi zin yet ki li ma kam la r� n�n des te �i �art. Bir
Mar sel �l han da ha ç� ka ra cak gü cüm var ama

ne re ye ka dar” de di. Taçs por’un Türk Te nis
Mil li Ta k� m�’nda oy na yan spor cu la r� ol du �u -
nu, bu genç le rin Taçs por’un ken di le ri ne ka -
zan d�r d� �� ekol ile par lak bir ka ri yer ya ka la ya -

cak la r� n� söy le yen Nai bi, “Türk te ni si ni taç lan -
d� ran Taçs por’un da yet ki li le rin des te �i ne ih ti -
ya c� var” di ye ko nu� tu.
■ TAÇS POR KA BI NA SI� MI YOR

Taçs por’u yak la ��k 10 y�l ön ce mez be -
le bir ala n� dü zen le ye rek yak la ��k 20 bin
met re ka re lik tam do na n�m l� bir te si se ka -
vu� tu ran Ku lüp Ba� ka n� Mah mut Nai bi,
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi
Öz türk’ün spo ra olan il gi si ve du yar l� l� -
��y la, Taçs por’un Türk spo ru na bü yük
hiz met ler sun ma im kâ n� na ka vu� tu �u nu
söy le di. Taçs por’un y�l da bir kaç kez ulu -
sal ve ulus la ra ra s� dü zey de ki te nis tur nu -
va la r� na ev sa hip li �i yap t� �� n�, 1500 genç
ve ço cu �un Taçs por bün ye sin de li sans l�
ola rak spor yap t� �� n� be lir ten Nai bi, “Te si -

si kur du �u muz yer de yol, su, elek trik yok -
tu. Kö mür ar t�k la r� dö kü len mez be le bir
alan d�. Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se -
la mi Öz türk ve yö ne ti ci le ri mi zin de des te -
�iy le bu gün bu ra da 1500 genç ve ço cuk li -
sans l� spor ya p� yor. Bu an lam da aç�k ça s�
des te �i ve teb ri ki haket ti �i mi zi dü �ü nü yo -

rum” de di.  
Mah mut Nai bi ve Taçs por’un te nis

spo ru na olan kat k� la r� Av ru pa’da da yan k�
bul mu� ki, ge le cek ay Wo men’s Ten nis
As so ci ati on’�n (WTA) aç� l�� da vet li si ola -
rak Wim bel don’a gi de cek. Av ru pa’dan
Taçs por’a kar �� ser gi le nen yak la �� m�n

ken di si ni mut lu et ti �i ni ve gu rur lan d�r d� -
�� n� be lir ten Nai bi, “Dün ya te nis ca mi as� -
n�n Taçs por’un far k�n da ol ma s� ve be ni fa -
ali yet le rin de yan la r�n da gör mek is te me le ri
ka dar be ni da ha ne mut lu ede bi lir. De mek
ki ya k�n dan ta kip edi li yo ruz” �ek lin de ko -
nu� tu.

MALTEPE Gülensu Spor Tesisleri hizmete aç�ld�. Maltepe
Belediye Ba�kan� Prof. Dr. Mustafa Zengin taraf�ndan aç�l���

yap�lan Gülensu Spor Tesislerinin içinde futbol sahas�n�n
yan� s�ra sporcular için dinlenme kabinleri, du�lar ve idari

hizmet binas� ile spor aletleri yer al�yor. Tören alan�nda
Gülensu Spor Kulubü’nün atk�s�n� boynuna takan Ba�kan

Zengin, halk�n yo�un ilgisi ile kar��la�t�. Spor tesislerinin
mahallede özellikle gençler aç�s�ndan önemli bir aç���

kapataca��n� belirten vatanda�lar Belediye Ba�kan� Prof. Dr.

Mustafa Zengin'e te�ekkür ettiler. Tesislerin belediye
çal��anlar�n�n eme�i ile yap�ld���na dikkat çeken Ba�kan
Zengin, “Bu sahan�n büyük turnuvalara ev sahipli�i
yapmas�n� diliyorum, eme�i geçen tüm mesai arkada�lar�m�
kutluyorum” dedi. Törene kat�lan ba�kan yard�mc�lar� ve
çal��anlarla hat�ra foto�raf� çektiren Belediye Ba�kan� Prof.
Dr. Zengin, çocuklar�n da hat�r�n� k�rmayarak penalt� at��lar�
yapt�. Gülensu Spor Tesisleri, aç�l���n�n hemen ard�ndan bir
futbol turnuvas�na da ev sahipli�i yapmaya haz�rlan�yor.
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Jerfi Fıratlı’nın vefatı ile bo�alan
Türk Spor Vakfı (TSV) Ba�kanlı�ı’na

Türkay Peker seçildi. Uzun yıllar
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
yönetim kurullarında yer alan ve

ba�kan yardımcılı�ı yapan Türkay
Peker, Fıratlı’nın ba�kanlı�ı

döneminde Türk Spor Vakfı’nda da
ba�kan yardımcısı olarak görev
yapıyordu. Türkay Peker aynı zamanda
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin
geleneksel Bo�aziçi Kıtalararası
Yarı�ları’nın organizasyon komitesi
ba�kanlı�ını da yürütüyor.

Türk Spor Vakf� Yeni Ba�kan� Türkay Peker

Hazırlayan
Mustafa SÜRMELİ

VETERAN Milli Bayan Voleybol Tak�m� ile Özel
Alev Lisesi Bayan Voleybol Tak�m�, özel bir maç
için kar�� kar��ya geldi. 6 milli sporcu ve 8
ö�rencinin oynad��� kar��la�mada, beden e�itimi
ö�retmenleri oyuna kat�larak okula destek oldu. 
Veteran Milli Bayan Voleybol Tak�m� ile bu y�l
kurulan Özel Alev Lisesi Bayan Voleybol Tak�m�,
19 May�s Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayram� etkinlikleri
kapsam�nda özel bir
maç yapt�. Gamze
Ardan�r Öztürk,
Zeynep Eylem
�enkal, Nalan Suna,
Figen Adan�r Erden,
Sinem Beltan ve
Ebru Algur’un
olu�turdu�u milli
veteranlar ile Gamze
Ardan�r Öztürk’ün
k�z� Ezgi Öztürk’ün

de aralar�nda bulundu�u Özel Alev Lisesi Bayan
Voleybol Tak�m� aras�nda heyecanl� bir maç
ya�and�. Milli voleybolcular�n kariyerlerini,
bulunduklar� mevkileri ve ya�ad�klar�n� ö�rencilere
aktararak, örnek te�kil etmelerini sa�lamak ve
sporun her ya�ta yap�labildi�ini göstermek
amac�yla gerçekle�tirilen kar��la�mada; büyükler,
küçük sporculara voleybolun inceliklerini

gösterdiler. Özel
Alev Lisesi yönetimi;
tüm okulun ilgiyle
izledi�i voleybol
maç�n�n ard�ndan,
etkinli�i
gelenekselle�tirme
karar� alarak, Özel
Alev Lisesi Bayan
Voleybol Tak�m�’n�
her y�l bu �ekilde
motive edilmesi için
ilk ad�m� atm�� oldu.

Millilerle liseliler özel maç için filedeydiler

Dünyaca ünlü Marsel �lhan’ın
yeti�ti�i Taçspor Kulübü,

tesislerinde ba�arılı sporcular
yeti�tiriyor. 

�stanbul’da spor ad�na
BÜYÜK BULU�MA

Gülensu Spor Tesislerine kavuştu

�stanbul Gençlik ve Spor �l
Müdürlü�ü'nün (GS�M) organize

etti�i ve bu yıl yedincisi
düzenlenen 'Sporda Büyük

Bulu�ma'  ödül töreni, büyük bir
katılımla gerçekle�ti. 
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