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Mahallesi dayanı�maları,
ortak alanlarda açık hava
sineması gösterimlerine

ba�ladı. Etkinliklere
mahallelilerin ilgisi

yo�undu.
� Haberi Sayfa 6’da

Sosyal medya üzerinden
organize olan bisikletliler,
son bir ayda 5 ayrı trafik
kazasında kaybettikleri

5 arkada�larını anmak ve
bisikletli ölümleri engellemek

için Kadıköy’de bulu�tular. 
� Haberi Sayfa 4’te

Kadıköy’de bisikletlilerin eylemi vardıKurbağalıdere yarışması
için 29 Ağustos son!

Mahallede Dayanışma Sineması

Yıllar sonra kadim dostu Rutkay Aziz’le birlikte
sahneyi payla�an tiyatro oyuncusu, yönetmeni

ve yazarı Taner Barlas, son oyunları “Adalet
Sizsiniz” ile yüzyıllardır süregiden adalet arayı�ına

sahneden ı�ık tutuyor. Kadıköy Belediyesi’nin
devam eden Tiyatro Festivali’nde izleyiciyle

bulu�acak olan oyunla ilgili Barlas “Adalet ço�u
zaman insanlar öldükten sonra yerini buluyor ancak

geç gelen adalet adalet de�ildir” diyor. Barlas,
Perdeci Oyuncuları’nın önümüzdeki sezon Mustafa

Balbay’ın “Yargıtatör” kitabını sahneye ta�ıyarak
adalet arayı�ına devam edeceklerini söylüyor. 

FiKiRTEPELi ÇOCUKLARA 
SANAT DENEYiMi

TANER BARLAS:
“Geç gelen adalet
adalet değildir”

�� Haberi 8. Sayfada

�� Haberi 4. Sayfada

�
4+4+4 kesintili e�itim sisteminin sancıları bu yıl da artarak
devam ediyor. 4. sınıfı bitiren ö�renciler sistemin belirledi�i
ortaokulda okumaya mecbur bırakılırken, ortaokulu bitiren ve
SBS’de yeterli puan alamadı�ı için Anadolu ve Fen liselerine
giremeyenler, meslek liseleriyle imam hatip liseleri arasında
sıkı�ıp kaldı. Düz liselerin kaldırılmasıyla akademik e�itimin
önünün kesildi�ini belirten E�itim- Sen 2 Nolu �ube Ba�kanı
Hamdi Çalık, “ö�renciler dayatmayla okullarından adeta sürgün
ediliyor” diyor. Okula ba�lama ya�ının 60 aya çekilmesi
yanlı�ından bir yılda vazgeçildi�ini hatırlatan Çalık, daha büyük
ma�duriyetlerin ya�anmaması için okulların dönü�türülmesi
uygulamasının da iptal edilmesini istiyor. �

Kadıköy �lçe Milli E�itim Müdürü Fer�at Ayar ise sistemdeki
dönü�ümün sancılı geçti�ini kabul etmekle birlikte
Kadıköy’de çok büyük sıkıntılar ya�anmadı�ını öne sürüyor.
Ayar’ın verdi�i bilgiye göre, Kadıköy’deki 54 ilkö�retim
okulunun 33’ünün ilkokul ve 21’inin ortaokula dönü�ümü
tamamlandı. Geçen yıl üç ortaokul ve bir lisenin ardından bu
yıl da bir ortaokul ve bir lise imam hatibe dönü�türüldü. �lçe
Milli E�itim Müdürü Ayar, bu okullara talebin daha çok
Kadıköy dı�ından oldu�unu söylerken, 84 yıllık Özdemiro�lu
okulunun imam hatibe dönü�türülmesini istemeyen
Kadıköylüler, kararın iptali için 10 bine yakın imza topladı. 

YENi EĞiTiM YILINDA

Kadıköy Belediyesi’nin düzenledi�i
Ku�dili Çayırı’nın da içinde bulundu�u

“Kurba�alıdere Vadisi Fikir Projesi
Yarı�ması”na katılım için son tarih, 

29 A�ustos Per�embe günü. 
� Haberi Sayfa 3’te

iMAM HATiP DAYATMASI 

�� Haberi 11. Sayfada

Acıbadem’deki Özdemiro�lu Okulu,
�mam Hatip olacak okullardan biri. 

Veliler tepkili...
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Geç ti �i miz haf ta dü zen le nen ey le me di �er fo rum-
 lar, si vil top lum ör güt le ri ve ba ��m s�z ka t� l�m -
c� lar des tek ver di ler. Mü zik ler, slo gan lar ve

ça� r� met ni nin okun ma s� ile ba� la yan ey lem fo rum ti -
yat ro su ile de vam et ti. “Ka d� na yö ne lik bas k� n�n kat la -
na rak art t� �� ve dev let po li ti ka s� ha li ne gel di �i �u
gün ler de ge lin bu gi di �e ‘DUR’ di ye lim” de ni le rek ça� -
r� ya p� lan ey le me, ‘Ço cuk Be de ni me Do kun ma Plat for -
mu’ k�s mi ka t� l�m la r� ile des tek ver di ler.

Fo rum ti yat ro su nun ke yif li in te rak tif ça l�� ma s� n�n
ar d�n dan, ha z�r la nan ka d�n hi kâ ye le ri okun du ve ka d�n
dü� man la r� de �if re edil di. Gül dün ya’n�n, Mü nev ver’in
ve da ha ni ce le ri nin a� z�n dan din le mi� ol du �u muz hi kâ -
ye ler, bu olay la r�n ar d�n dan ya p� lan ka d�n dü� ma n� ve
as l�n da po li tik olan söy lem ler tek rar ha t�r la t�l d�.

Ey lem de “Sa va� la r� n�z si zin da ya n�� ma bi zim dir”,
“Dev let po li ti ka la r� n� z�n esi ri ol ma ya ca ��z”, “Em per -
ya list sa va� la r� n� z�n he de fi ol ma ya ca ��z” ve “Ada let ka -
d� na yok, te ca vüz cü ye var” dö viz le ri dik kat çek ti.

Ya p� lan aç�k la ma da �u ifa de le re yer ve ril di: “Ne
za man so ka �a ç� k�p ne za man ç�k ma ya ca �� m� za ka rar
ver me cü ret le ri ne ‘DUR’ de mek için; �� yer le rin de ma -
ruz kal d� �� m�z dü �ük üc re te, es nek, gü ven ce siz ça l�� -
ma �art la r� na ‘DUR’ de mek için; Ev i� le ri nin ve her
tür lü ba k�m i�i nin üze ri mi ze y� k�l ma s� na ve bu eme �in
gör mez den ge lin me si ne ‘DUR’ de mek için; 

Kür taj ve se zar yen ya sak la r� na, 5 ço cuk do �u run
fet va la r� na, üze ri miz de uy gu lan ma ya ça l� �� lan nü fus
po li ti ka la r� na ‘DUR’ de mek için; Her gün 5 ka d� n�n
öl dü rül me si ne ve ka til le ri ‘de ne tim li ser best lik’ ba ha -
ne si ile ko ru yan yar g� ya ‘DUR’ de mek için; Te ca vüz
da va la r�n da ma� dur olan ka d� n�n ya n�n da ol mak ye ri -

ne ‘tah rik in di ri mi’ ad� al t�n da suç lu yu ser best b� ra kan
yar g� ya ve sa p�k zih ni ye te ‘DUR’ de mek için; Tüm
bun la r� gör mez den ge len cin si yet çi med ya ya ‘DUR’
de mek için; Öz gür lü �ü müz ve ka rar la r� m�z hak k�n da
tek söz sa hi bi olan ‘Biz Ka d�n la r�z’ de mek için ey lem -
de yiz.”

Da ha son ra Göz te pe Par k�’na do� ru yü rü yü �e ge -
çil di. 21.30’da ba� la ya cak olan fo ru ma ka dar ka d�n -
lar, mü zik e� li �in de ha lay çek ti ler. Fo ru mun gün de mi
ise ‘ka d�n’ ol du. Ya p� lan ey le min, Ba� dat Cad de si’nde
ya p� lan ilk ‘ka d�n ey le mi’ ol ma s� ve Ge zi di re ni �i nin
ka za n�m la r�n dan bi ri ol du �u vur gu la na rak fo rum son
bul du.

23 - 29 A�USTOS 20132 HABERGÜNCEL

Bağdat Caddesi’nde ilk ‘kadın’ eylemi

Altıyol Bahariye Süleyman
Paşa Sokak-No: 21 KADIKÖY

REZERVASYON.0216 550 40 41

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

TÜM MÜ�TER�LER�M�Z�N
H�ZMET�NDEY�Z…

MEHMET EKİCİ

Göztepe Parkı ve Özgürlük Parkı forumu,
Ba�dat Caddesi’nde “Kadınız Özgürüz

�syandayız” ba�lı�ı altında bir kadın
eylemi düzenledi.

GÜNÜB�RL�K TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR
� 24-25 A�USTOS CMT-PAZAR ��NEADA-KIYIKOY(YÜZME TURU)  
� 28 A�U-01 EYLÜL ÇAR-PAZAR KASTAMONU-�NEBOLU-S�NOP   
� 7-8 EYLÜL CUMARTES�-PAZAR ULUABAT GÖLÜ - �ZN�K  
� 13-15 EYLÜL CMT-PAZAR BOZCADA (YÜZME TURU) 

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

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

SEZON TURLARIMIZA  KAYIT �Ç�N ACELE ED�N�Z !!!
� Erken kayıt ve yeni üyelik sistemi avantajlarını sorunuz.

� Fiyatlarımız nakit indirimli olup, kredi kartı ve taksitli fiyatlarımızı sorunuz.

� 31 A�USTOS CUMARTES� ��LE-A�VA (YÜZME TURU )  
� 01 EYLÜL PAZAR KARASU-ACARLAR LONGOZU
� 05 EYLÜL PER�EMBE KUMYAKA-MUDANYA-TR�LYE 
� 22 EYLÜL PAZAR ÇATALÇA-YALIKÖY (POD�MA)

YAZ MEVS�M�
B�TMEDEN…
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Ba�bakan Er-
do�an bu ay�n
ba��nda Marmaray’�n

makinist koltu�una oturup �stanbul
Bo�az�'n�n alt�ndan Avrupa yakas�na
geçti; yüzy�l�n projesi olarak aç�k-
lad��� Marmaray’�n 29 Ekim’de
aç�laca��n� söyledi ancak proje ile il-
gili �aibe ve iddialar bitmek bilmiyor.

Daha önce de kamuoyuna yan-
s�yan çe�itli iddialar� Ba�bakan Er-
do�an’a soran CHP �stanbul
Milletvekili Kadir Gökmen Ö�üt, bu
kez de milim sapma olmamas�
gereken tünel ünitelerinden birinde
dü�ey sapma oldu�u yönündeki iddi-

alar� sordu. Geçti�imiz May�s ay�nda
sundu�u önergesindeki sorulara halen
yan�t alamad���n� ifade eden CHP’li
Ö�üt, bunlara ilaveten ulusal bir
gazetenin yazar�n�n elindeki belgelere
dayand�rarak Marmaray Projesi ile il-
gili kö�esine ta��d��� iddialar� gün-
deme getirdi.
1) Tamam� 11 üniteden olu�an tüp
tünelin 7. ünitesinde 15 santimlik
dü�ey sapma oldu�u bilgisinin do�ru
olup olmad���n� soran Ö�üt, öner-
gesinde ayr�ca �u sorular� yöneltti:
2) 7. ünitedeki dü�ey sapma ile ilgili
DLH �stanbul Bölge Müdürü Haluk
�brahim Özmen'in hatal� yerle�tirilen
ünitenin sökülüp yenisinin konmas�n�
istemesine ra�men neden  yap�mc�
�irketler gere�ini yapmam��, üniteyi
ba�tan yapmak yerine doldurma yo-
luna gitmi�tir?
3) Tüneldeki ekleme ve yer-
le�tirmelerin kusursuz olmas� ve

milim sapmamas� gerekti�i
bilgisi �����nda bu

�ekilde bir sap-
man�n ne tür

sonuçlar do�u-
raca�� hesa-
p l a n m � �
m�d�r?

4) 7. üni -
te de ki dü �ey

sap ma ne za -
man ve han gi

mad de ile dol du -
rul mu� tur? Bu dol -

gu mal ze me si nin
gü ve ni lir li �i ne ili� kin uz man ki -

�i ler ce ha z�r lan m�� ra por lar var m� -
d�r? Var sa kim ler ta ra f�n dan
ha z�r lanm�� t�r?

5)Ya p� lan ha ta n�n ba� tan dü zel til -
me si ye ri ne dol dur ma yön te miy le dü -
zel til me si ne ve bu nun ile rin de
her han gi bir so ru na (ka za vs) yol aç-
 ma ya ca �� na ili� kin ula ��m, tü nel, de-
p rem kür sü le rin den uz man
pro fe sör ler den ve ya TMMO B’ den
al�n m�� bir onay ol ma d� �� do� ru mu -
dur? Do� ru ise ge rek çe si ne dir?

323 - 29 A�USTOS 2013HABER

�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si’nin AVM ka ra -
r�y la gün de me ge len Ku� di li Ça y� r�’n�n da için -
de bu lun du �u Kur ba �a l� de re Va di si’nin

ta sar lan ma s� için “Kur ba �a l� de re Va di si Fi kir Pro-
 je si Ya r�� ma s�”na ba� vu ru lar sü rü yor. 

Ka d� köy Be le di ye si’nin aç t� �� pro je ya r�� ma -
s�n da amaç; böl ge nin ye ni den i� lev len di ril me sin -
de hal k�n gö rü� le ri ni ö� ren mek, mi mar ve
ta sa r�m c� la ra söz hak k� ta n� mak… 

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

n� yor. Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk,
yar��mayla ilgili yapt��� aç�klamada,“Kur ba �a l� de -
re Va di si’nin ge le ce �i ye ni bir viz yon ile kur gu -
lan ma l�. Ya r�� ma n�n ama c�; Ka d� köy’ün ti ca ri,
kül tü rel, ka mu sal, ula ��m ve rek re as yon ko ri do ru
ni te li �in de ki va di için ye ni viz yon ve stra te ji ler çer -
çe ve sin de ye ni den kur gu la na rak stra te jik �e ma lar
üre til me si, fi kir pro je le ri ge li� ti ril me si ve ta sa r�m
reh be ri olu� tu rul ma s� d�r. Ya r�� ma so nu cun da se çi -
len fi kir pro je le ri ba� ta Ka d� köy lü ler ol mak üze re
�s tan bul hal k� ile tar t� �� la cak t�r. Ka mu oyu des te �i -
ni alan al ter na tif fi kir ve pro je ler le üst plan ka rar -
la r� n�n de �i �i mi ni sa� la mak, va di nin eko no mik ve
eko lo jik ge le ce �in de et ken ola cak stra te jik ka rar -

la r�n al�n ma s� n� sa� la mak ise Ka d� köy Be le di ye si
ola rak ni hai he de fi miz ola cak t�r” di yor.
� YA RI� MA YA KA TI LIM NA SIL OLA CAK?

TMMOB’a ba� l� Mi mar lar Oda s�, �e hir Plan -
c� la r� Oda s� ve ya Pey zaj Mi mar la r� Oda s� üye le rin -
den en az bir ki �i nin ekip te bu lun ma s� ko �u lu ile
her ke sin ka t� l� m� na aç�k olan ya r�� ma tak vi mi �öy -
le; 
� Pro je le rin tes lim edil me si için son gün (sa at
17:00): 29 A�us tos 2013, Per �em be
� Pos ta ile gön de ri len pro je le rin ka bu lü için son
gün (sa at 17:00): 2 Ey lül 2013, Pa zar te si
� Jü ri de �er len dir me ça l�� ma s� ba� lan g� c�: 7 Ey -
lül 2013, Cu mar te si 
� Ko lok yum ta ri hi: 21 Ey lül 2013, Cu mar te si

80.000 TL (5 adet E� de �er Ödül) ödü lün ve ri -
le ce �i bu lun du �u ya r�� ma ya ka t�l mak is te yen ler;
ad, so yad, te le fon, faks, e-pos ta ve aç�k ad res le ri ni
yaz d� r�p, ya r�� ma �art na me si ni 20 TL (Yir mi Türk
Li ra s�) kar �� l� ��n da ya r�� ma ra por tör lü �ü Ka d� köy
Be le di ye si Plan ve Pro je Mü dür lü �ü Ev rak ve Ka -
y�t Bü ro su’ndan ala bi le cek ler. Ka d� köy d� ��n dan
�art na me al mak is te yen ya r�� ma c� la r�n, �art na me
be de li ni, Ka d� köy Be le di ye si’nin Va k�f lar Ban ka -
s�, Ha san pa �a �u be si, “he sap ad�: Ta sa r�m Atöl ye -
si Fi kir Pro je si Hs” (He sap No: 0015800 -
7294716580 ve ya iban: TR63 0001 5001 5800
7294 7165 80) he sa b� na isim bil di re rek ya t�r ma la -
r� ge re ki yor.

� De tay l� bil gi için; 
Ka d� köy Be le di ye si Plan ve Pro je Mü dür lü �ü

Ha san pa �a Mh. Fah ret tin Ke rim Gö kay Cad. No:2
Ka d� köy, �s tan bul PK: 34722 0216 542 50 00 /
1417-1416 
ya ris ma@ka di koy.bel.tr / www.ka di koy.bel.tr

Kurbağalıdere yarışması
için 29 AĞUSTOS SON!
Kadıköy Belediyesi’nin düzenledi�i

Ku�dili Çayırı’nın da içinde
bulundu�u “Kurba�alıdere Vadisi
Fikir Projesi Yarı�ması”na katılım

için son tarih, 29 A�ustos
Per�embe günü.

ÖĞÜT’TEN MARMARAY ÖNERGESi

CHP’li Ö�üt,
Marmaray ile
ilgili önemli

iddiayı
Ba�bakan
Erdo�an’a

sordu.
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Bi sik let kul la n�r ken ha ya t� n�
kay be den ar ka da� la r� n� an mak
ve bi sik let li ölüm le re dur de -

mek için bu lu �an yak la ��k bin bi sik -
let çi, Ka d� köy’de bi ra ra ya gel di. 

Sos yal med ya üze rin den or ga ni ze
olan bi sik let li ler, son bir ay da 5 ayr�
tra fik ka zas�nda 5 ar ka da� lar�n� kay -
bet tik le ri ni vur gu la ya rak, “yol lar da
bi sik let li le re ge reken öne min gös te -
ril me si içi n” bi ra ra ya gel dik le ri ni
söy le di ler.             18 A�us tos Pa zar
gü nü sa at 16.00'da Cad de bos tan sa hi -
lin de top la nan bi sik letli ler, bil gi len -

dir me ve aç�kla ma met ni okun du. �s -
tan bul lu Bi sik let li ler ad� na oku nan
ba s�n aç�k la ma s�n da, bi sik let sü rü cü -
le ri ne say g� gös te ril me di �i, bi rey le -
rin, ye rel yö ne tim le rin ve hü kü met le -
rin du yar s�z l� �� ne de niy le ma sum in -
san la r�n ha yat la r� n� kay bet me ye de -
vam et ti �i vur gu lan d�. Aç�k la ma da,
özet le �öy le de nil di:

“�s tan bul sa hil le rin de bu lu nan
gös ter me lik bi sik let yol la r� üze rin de
özel lik le yaz ay la r�n da ya �a nan araç
ve man gal i� ga li se be biy le bu yol lar -
da do� ru dü rüst bi sik let sü re me di �i -

miz gi bi üs tü ne bir de ma gan da lar la
tar t�� mak zo run da ka l� yo ruz. Tra fik
po li si mi zin ve �BB yet ki li le ri nin �i -
kâ yet le ri miz kar �� s�n da ki il gi siz li �i
ve vur dum duy maz l� �� da ca ba s�...
Tüm bu so run lar la u� ra� mak is te me -
yen biz bi sik let li ler de mec bu ren ana
cad de den git mek zo run da b� ra k� l� yo -
ruz ve ha ya t� m� z� da teh li ke ye at mak
zo run da ka l� yo ruz. Biz bi sik let li ler
ola rak araç sü rü cü le rin den, yet ki li ler -
den ve her kes ten say g� gör me yi bek -
li yo ruz ve ba� ka dost la r� m� z�n tra fik
te rö rist le ri ta ra f�n dan kat le dil me si ni

ar t�k is te mi yo -
ruz.”

Bi sik let li ler,
a ç � k  l a n  m a  n � n
okun ma s� n�n ar -
d�n dan yo lun
sa��n� kul la na rak
Dra gos’a ka dar
pe dal çe vir di ler.
Bi sik let sü rü cü sü
Hil mi �a hin’in
tra fik ka zas�nda
ha yat�n� kay bet ti -

�i ye re ge lin di �in de bi sik let li le ri, �a -
hin’in ak ra ba lar� kar��lad�. �a hin’in
an�s�na bir ha ya let bi sik let di re �e zin -
cir le ba� lan�p anah tar� da �a hin’in
ab las�na ve ril di. Bi sik le tin üze ri ne
ka ran fil ler b�rak�ld�ktan son ra oku nan
aç�kla man�n ard�ndan grup tek rar dö -
nü �e geç ti.

�a� k�n bak kal’a ge lin di �in de ise
grup, bi sik let le rin den ine rek yo la yat -
t� ve ka za lar da ha ya t� n� kay be den bi -
sik let li ler can lan d� r�l d�. Yo lun bir �e -
ri di ni tra fi �e aç�k b� ra kan bi sik let li ler,
k� sa sü re son ra da ��l d� lar.
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AA’nın haberine göre,  Türkiye’nin ve
Avrupa’nın son yıllarda en hızlı geli�en
megakenti �stanbul oldu. Son yıllarda
hızlanan metro çalı�maları, yeni konut

projeleri, yeni yapılan tüneller,
Marmaray, 3. Köprü, 3. Havalimanı,
birbiri ardına açılan üniversiteler ve

kentsel dönü�üm projeleri, �stanbul’un
emlak de�er haritasını belirleyen

faktörler arasında yer alıyor.

� K�RA ORANLARI EN ÇOK ANADOLU
YAKASI’NDA ARTTI…

�stanbul’da kira oranları ise en çok
Anadolu Yakası’ndaki semtlerde arttı.
Kiralık daire fiyatlarındaki en büyük

yükseli�, Kadıköy ve Pendik ilçelerinde
ya�andı. Her iki ilçede de son bir yılda
kira oranlarındaki artı� yüzde 20 olarak

kaydedildi. Kadıköy ve Pendik’te ev
sahibi olan ki�ilerin, kira gelirlerinde

bir yıl içinde yüzde 20′ye varan
oranlarda artı� oldu.

� KADIKÖY ÇOK GÖZDE
Kadıköy, Marmaray ve metrobüs

hattına entegre olacak olan metro
hattının da etkisiyle hem Asya, hem de

Avrupa yakasının ula�ım merkezi
haline geldi. Ayrıca üniversitelere yakın

olması da, Kadıköy’ü ev kiralamak
isteyen ö�renciler için tercihlerin ilk

sıralarına yerle�tirdi. Pendik ise
Kadıköy-Kartal Metrosu’na olan
yakınlı�ı, sıfır konut projeleri ve

havaalanına yakınlı�ıyla kiracıların
gözdesi oldu. Anadolu Yakası’nın bu

iki ilçesini, sırasıyla yüzde 15 ile
Bahçelievler, yüzde 13 ile Ata�ehir,

yüzde 8 ile Küçükçekmece ve
Ümraniye, yüzde 7 ile Maltepe ve

Üsküdar, yüzde 5 ile �i�li ve yüzde 4
ile Esenyurt takip ediyor. 

● Sümeyye YAMAN

Yo �urt çu Par k� fo rum la r�n da ta n� �an
bir grup Ka d� köy lü, Fi kir te pe’de
ya �a yan ço cuk lar için et kin lik ler

dü zen li yor.  Gö nül lü ö� ret men ler ve sa nat
dal la r�y la me� gul 10 ki �i den olu �an gru -
bun kur du �u “Fi kir te pe Ço cuk Atöl ye si”,
et kin lik le ri ne yak la ��k 1 ay ön ce ba� la d�.
Her haf ta Fi kir te pe böl ge sin de ki bir park -
ta ço cuk la r� bu lu� tu ran grup, ço cuk la ra
yö ne lik hi kâ ye an la t� m�, re sim çi zi mi, ki -
tap al�� ve ri �i, �ar k� söy le me gi bi ça l�� ma -
lar ya p� yor. Böy le ce hem ay n� ma hal le de
ya �a yan ço cuk lar ar ka da� l�k la r� n� iler le ti -
yor hem de bi rey sel ge li �im le ri ne ya rar
sa� la ya cak so mut ad�m lar at m�� olu yor lar.
Grup üye le ri, “Ama c� m�z; mad di ye ter siz -
lik ler den do la y� sa nat sal et kin lik le re ka t� -
la ma yan, de ne yim le me im ka n� bu la ma yan
ço cuk la r� fark l� et kin lik ler le res me, mü zi -
�e, dra ma ya ve dan sa gü ler yüz lü bir �e -
kil de da hil et mek. Ço cuk lar ve ebe veyn -
ler le gi re ce �i miz bi re bir, ara c� s�z ile ti �i mi
de çok önem si yo ruz” di yor.

Kadıköy’de bisikletlilerin

EYLEMi VARDI

Yo�urtçu’dan
bir grup gönüllü,
“Fikirtepe Çocuk
Atölyesi” kurdu.
Bölge çocukları
atölyede sanatla

tanı�ıyor.

Fikirtepeli çocuklara
SANAT DENEYiMi
Fikirtepeli çocuklara
SANAT DENEYiMi
Fikirtepeli çocuklara
SANAT DENEYiMi
Fikirtepeli çocuklara
SANAT DENEYiMi
Fikirtepeli çocuklara
SANAT DENEYiMi
Fikirtepeli çocuklara
SANAT DENEYiMi

Etkinlikler için Facebook’taki “Fikirtepe Çocuk Atölyesi” grubu takip edilebilir.

Foto�raflar: Serdar Bekel

Fikirtepeli çocuklara
SANAT DENEYiMi

�stanbul’da kiralarda en büyük
artı� Kadıköy ve Pendik’te

meydana geldi. �ki ilçede kiralarda
son bir yıldaki artı� yüzde 20 oldu.

KADIKÖY’DE
KiRALAR ARTTI!
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● Gökçe UYGUN

Ki tap Oku yan Ço cuk lar Pro je si,
bir grup gö nül lü ai le ta ra f�n -
dan ge çen y�l ku rul du. Amaç -

la r�; Tür ki ye’nin her ye rin de okul ön -
ce si ve son ra s� ço cuk lar da ki tap oku -
ma sev gi si ni ve al�� kan l� �� n� ka zan -
d�r mak... Bu nun için çe �it li et kin lik -
ler ya p� yor lar. De tay la r� AB uz ma n�
ve �n gi liz Ede bi yat ç� s�, Ki tap Oku yan
Ço cuk lar Pro je si Pro je Ge nel Ko or di -
na tö rü Es ra R. Ak çay-Duff an la t� -
yor...

� Ne re den ve na s�l ak l� n� za gel di
böy le bir fi kir?

Em zi ren An ne ler ad l� bir an ne gru -
bun da di �er an ne ler le “Tür ki ye’de ne -
den ço cuk la r�n ki tap oku ya bi le ce �i me -
kân lar yok, bu ko nu da bir �ey ler yap ma -
l� y�z” di ye ko nu �ur ken, “Ele le ve rir sek
ya pa bi li riz” de dim. Bir çok ki �i “Tür ki -
ye’de im kan s�z” de di, ama ben is te nil di -
�i sü re ce her i�in ger çek le �e ce �i ne ina -
nan bir op ti mis tim. 

� Siz de bir an ne si niz. Ço cu �u -
nu za ki tap okur mu su nuz,
ki tap lar la ara s� na s�l?

K� z�m Del fi na
da ha üç ya ��n da
bi le de �il ama
ki tap la ra ba y� -
l�r. Ba z� gün -
ler çok ra hat
2-3 sa ati ni ki -
tap oku ya rak
ge çi re bi li yor.
Gün için de park -
lar da, asan sör de, oto -
büs te, fe ri bot ta ve da ha
bir çok yer de ki tap oku yo ruz.

� Ki tap oku ma n�n ço cuk ge li �i mi -
ne na s�l bir et ki si ol du �u nu dü �ü nü -
yor su nuz?

Ki tap oku mak de nin ce ma ale sef s� -
k� c� ve mo no ton bir u� ra� ge li yor in san -
la r�n ak l� na. Hal bu ki ço cuk la r�n ki tap
oku ma s� için oku ma-yaz ma bil me le ri ne
ge rek yok. Okul ön ce si ço cuk ki tap la r�
ço cu �un do ku na rak dü �ü ne bi le ce �i, re -
sim le re ba ka rak ha yal ede bi le ce �i, hi ka -
ye de ki mü zi ka li tey le sa kin le �e bi le ce �i
ki tap lar d�r. Bir ço cu �un IQ’sü nün yüz -
de 90’� ilk dört ya� ta olu �u yor, bu sü reç -
te bir kaç di li ö� re ne bi li yor lar da. O yüz -
den özel lik le ilk dört ya� ta ço cuk la r�n
edin dik le ri al�� kan l�k la r�n ve ö� ren me

be ce ri le ri nin ha yat bo yu bir izi ol du �u -
na ina n� yo rum. Ül ke miz de ne den oku -
mu yo ruz di ye ara da bir tar t� �� r�z. Ge li� -
mi� ül ke ler dey se, met ro da bi le her kes
her yer de ki tap oku mak ta. Bu nun ne de -
ni nin de kü çük ken edin di �i miz al�� kan -
l�k lar ve ha ya ta ba k�� aç� m�z ol du �u nu
dü �ü nü yo rum. Ay r� ca ki ta ba al ter na tif
ola rak ül ke miz de ço cuk la ra ne su nu lur?
Te le viz yon! Ço cu �un ha yal gü cü TV
önün de edil gen dir. Hal bu ki ki tap önün -
de ak tif tir. 

� Oku ma çem ber le ri et kin li �in den
bah se der mi si niz? Ebe veyn ler ço cuk -
la r�y la ge lip ki tap m� oku yor..?

Ki tap Oku yan Ço cuk lar Pro je si, ilk
ola rak be le di ye le rin ka p� s� n� ça l�p, “bi ze
be bek ara ba la r�y la gi rip, için de em zir me
ve alt aç ma üni te si nin ol du �u, �s�t ma s� -
n�n ve ay d�n lat ma s� n�n so run suz ol du �u
ka mu bi na la r� için de yer ler tah sis eder
mi si niz?” di ye ça l�� ma ya ba� la d�. Hat ta
ilk ola rak Ka d� köy Be le di ye si’ne  git tik
ve Ba� kan Sa y�n Se la mi Öz türk’le ko -
nu� tuk. Bir ço cuk kü tüp ha ne si aç�l ma s�

sö zü ve tam des tek al d�k. Ara dan ay -
lar geç ti ama ba� ka n� -

m�z dan bir yer
tah si si he nüz

g e l  m e  d i .
Di �er be -
le  di  ye  -
ler le de
gö  rü�  -
m e  y e
d e  v a m

edi yo ruz
ama bu es -

na da va kit
kay bet me ye lim di -

ye rek, ki tap al�� kan l� �� -
n�n h�z l� ca ka zan d� r�l ma s� n� sa� la mak
için Ki tap Oku yan Ço cuk lar Çem ber le -
ri ba� lat t�k. �i� li, Kar tal, Öz gür lük Par k�
or ga nik pa zar la r�n da ki tap oku ma çem -
ber le ri miz var.  Ki tap oku mak, can lan -
d�r ma yap mak, ço cuk la r� m� za hi kâ ye

an lat mak ha ya t�n do �al bir par ça s� ol -
ma l�. Amaç; pa zar da/park lar da bir çem -
ber olu� tu rup, ço cuk la r�n mü zik le ve
zevk le va kit ge çi re ce �i ki tap oku ma la r�
yap ma la r�. Ki tap yok sa da pa zar da ki
tez gâh lar dan al� nan bir ha vuç, bir pa ta -
tes, bir el ma dan ya ra t� la bi le cek hi kâ ye -
le re ak l� n�z �a �ar. Ki tap oku ma y� bir
kül fet ha li ne ge tir mek ten se; zevk li, e� -
len ce li ve ha ya t�n bir par ça s� ha li ne ge -
ti re bil me yi he def li yo ruz. Öy le ki çok
kat l� bir bi na da asan sör bek ler ken bi le
k� z�m la ve ya n� m�z da ki ço cuk lar la hi kâ -
ye ler ya ra t�p, çok e� le ne bi li yo ruz. Ya -
ra t� c� l� ��n ve ha yal gü cü nün te mel le ri
böy le at� l� yor.

� Ge zi ci Kü tüp ha ne ne dir? Bi raz
an la t�r m� s� n�z?

�BB Kü tüp ha ne ler Mü dür lü �ü’ne
ba� l� be� adet Ge zi ci Kü tüp ha ne var,
an cak yaz ay la r�n da bu bu kü tüp ha ne ler
kul la n�l m� yor mu�. Biz de yaz ay la r�n da
pro je miz kap sa m�n da bu Ge zi ci Kü tüp -
ha ne le rin kul la n�l ma s� n� ta lep et tik. Ve
bu se ne ilk de fa ya p� la cak  bir pi lot pro -

je ola rak �BB Kü tüp ha ne ler Mü dür lü -
�ü’ne ba� l� bir Ge zi ci Kü tüp ha ne, pro -
je mi ze tah sis edi ldi. Bu kütüphane, 13
Eylül’e dek haftaiçi hergün 10.00-16.00
aras� Göztepe 60. Y�l Park�’nda olacak.
Anneler de hergün 10.00-12.00 aras�
kitap çemberleri olu�turacaklar. Bu y�lki
organizasyon pilot proje. Ba�ar�l�
geçerse seneye �stanbul'un farkl�
yerlerine birçok gezici kütüphane
hizmet götürecek.

Pro je mi zin kal bi Ka d� köy’de. O
yüz den her tür lü et kin li �i ilk ola rak Ka -
d� köy’de ba� la t� yo ruz. 

� Bu et kin lik de ço cuk la ra m� yö -
ne lik yok sa ye ti� kin ki tap la r� da ola cak
m�?

Ye ti� kin le re ait de ki tap ola cak, ya -
ni bu bir ai le et kin li �i esa s�n da. Bi zim
yap ma ya ça l�� t� �� m�z, yurt d� ��n da ki ai -
le/top lum/oyun mer kez le ri ad� al t�n da
olan ai le-ço cuk ya p� s� n� ku rup, ö� ren me
al�� kan l�k la r� n� zevk li ha le ge ti rip, ço -
cuk la za man ge çir me yi ke yif li ha le ge -
tir mek.
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1990 y�l�nda Marmara Üniversitesi
E�itim Fakültesi Beden E�itimi

Bölümünden alm�� oldu�um mezuniyet
ç�k�� belgesini kaybettim. Hükümsüzdür.

Hasan BAKAR

KAYIP MAKBUZ

Bir grup anne her Çar�amba günü Özgürlük Parkı’na
çocuklara kitap okuyor. A�ustostan itibaren de yine

Özgürlük ve Yo�urtçu'da, �BB’ye ait bir gezici
kütüphane sabahtan ak�ama kadar çocukları ve aileleri

kitaplarla bulu�turacak. Amaç; minikleri kitaplarla
tanı�tırmak, hayalgüçlerini geli�tirmek.. 

Bu çocuklar kitap okuyor!Bu çocuklar kitap okuyor!Bu çocuklar kitap okuyor!Bu çocuklar kitap okuyor!Bu çocuklar kitap okuyor!Bu çocuklar kitap okuyor!

Pazarlardaki okuma
çemberlerinin saatleri �öyle:

� Özgürlük Parkı Organik
Pazarı: Her Çar�amba

10.30′da Tahta gemi ile piknik
masalarının arasındaki büyük

a�acın altında. 
� �i�li Organik Pazar: 

Her Cumartesi, 10.30′da
meyvesuyu standının
yanındaki masada.

� Kartal Organik Pazar: Her
Pazar, 09.30′da gözleme

standının yanındaki masaların
birinde.

Detaylı bilgi için;
kitapokuyancocuklar.org ve

facebook.com/
KitapOkuyanCocuklar 

Bu çocuklar kitap okuyor!
Çocuklar kitap okusun diye...
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Fotoamele Foto�raf Grubu ve Kadköy
Foto�raf Merkezi taraf�ndan düzenle-
nen Kad�köy Foto�raf Günleri 6.

y�l�nda tarihe yolculuk yap�yor. Tarihi bir
mekânda, foto�raf sanat�n�n usta ve a-
matörleri bulu�uyor.

Etkinli�in aç�l��� �sa Çelik’in 55. sanat
y�l� özel sergisi ile ba�layacak. Küratör-
lü�ünü Ay�e Küçükkurt’un yapt��� etkin-
lik süresince Proje dan��man� Aramis
Kalay ustalarla yapt��� söyle�ilerle amatör-
leri yönlendirecek.

Haydarpa�a Gar�, 3 gece boyunca �����n
ressamlar�n� a��rlayacak. 

� 6. KADIKÖY FOTO�RAF 
GÜN LE R� PROG RA MI

� 6 EY LÜL CU MA
Sa at 19.00: �sa Çe lik 55. Sa nat Y� l� Özel

Ser gi si Aç� l� ��/Sa at 20.30: �ük ran Bek ta� “� -
z’ le r”/Sa at 20.40: Er sin K� z�l do �an “Ba t� dan
Do �u ya ”/Sa at 20.50: Fo to ame le Or tak Gös-
 te ri mi/Sa at 21.00: Ay �e Ba� de mir Ar� kan
“Sü ley ma ni ye'de Ya �a m” ve “Al büm le r”
Ara mis Ka lay ile gös te ri üze ri ne söy le �i/Sa at
21.30: Mu rat Ak su “Su da ki Hi kâ ye le r”, Su al -
t� fo to� raf ç� l� �� üze ri ne söy le �i/Sa at 22.00: �l -
yas Göç men “Ta ri hi K�rk p� nar Ya� l�

Gü re� le ri ”, Ara mis Ka lay ile gös te ri üze ri ne
söy le �i/Sa at 22.30: �sa Çe lik “55. Sa nat Y� l�
Özel Fo to� raf Gös te ri mi ”, Ara mis Ka lay ile
fo to� raf sa na t�n da 55. y�l söy le �i si.

� 7 EY LÜL CU MAR TE S�
Sa at 19.00-20.00: Stüd yo ve Ürün Fo to� -

raf ç� l� �� Atöl ye si/Sa at 20.00: Ah met K� l�nç
“Dün den Ka la n”/Sa at: 20.10: Fa to� Öz ger
“Ta ri hin �çin de n”/Sa at 20.20: Ah met De ri�
“B� ra k� lan Mi ras la r”/Sa at 20.30: Yu nus Em -
re Dur kan: “A d�m Ad�m Ta ri h”/Sa at 20.40:
Yük sel Özen: “Ta rih ten Gü nü mü ze ”/Sa at
20.50: Na dir Ede: “Yüz y�l Ön ce Yüz y�l Son -
ra �s tan bu l”, Gös te ri üze ri ne Ara mis Ka lay ile
söy le �i/Sa at 21.20: Fir devs Sa y� lan “An tan -
dros 2010”, Ara mis Ka lay ile gös te ri üze ri ne
söy le �i/Sa at: 21.50: �s ma il Tür ko� lu “Yor gun
�s tan bu l”, Ara mis Ka lay ile gös te ri üze ri ne
söy le �i/Sa at 22.20: Mus ta fa Tur gut “Kam -
boç ya Lao s”, Ara mis Ka lay ile gös te ri üze ri -

ne söy le �i/Sa at
22.50: �z zet Ke ri bar:
“Hin dis tan, Push kar
Pa na y� r� ”

� 8 EY LÜL 
PA ZAR GÜ NÜ
Sa at 19.00: Stüd yo

ve Ürün Fo to� raf ç� l� ��
Atöl ye si/Sa at 19.00-
20.00: Ki tap �m za ve
Söy le �i/Mus ta fa Tur gut
“Dü �ün Fo to� raf ç� l� �� ”/
Sa at 20.00-20.30: Ki tap
�m za/ Os man Ür per “Di ji -
tal Tek no ji Ça ��n da Rek -
lam Fo to� raf ç� l� �� ”/Sa at:
20.30: Ma sis Ü�en mez “Ta -
ri hi K�rk p� nar Ya� l� Gü re� le -
ri ”/Sa at 20.40: �b ra him Ta� “Za man
Tü ne li ”/Sa at 20.50: P� nar Atav “Ta rih Üç ge -

ni ”/Sa at 21.00: Ay han
Ç� nar kök “Ge le cek te ki
Geç mi �”/Sa at 21.10:
Fey za Ber ker “Hu mus-
Ta hin-Fa la fe l” Ara mis
Ka lay ile gös te ri üze ri -
ne söy le �i/Sa at 21.40:
Os man Ür per “Su la -
we si �z le nim le ri ”
Ara mis Ka lay ile
gös te ri üze ri ne söy -
le �i/Sa at 22.10: Sa -
lih Gü ler “Be ya z”,
Ara mis Ka lay ile
gös te ri üze ri ne
s ö y  l e  � i / S a  a t
22.40: �b ra him
Za man “Ka pa -
dok ya ”, Ara mis
Ka lay ile gös te -
ri   üze ri ne söy -
le �i.
Foto�rafç�lar

üç gece boyunca stantlarda fo-
to�raf makinesi ile malzemeleri test etme ve
tan�ma f�rsat� da bulacak. 

www.kadikoyfotografmerkezi.com

BAHARiYE Sanat Galerisi'nde
düzenlenecek olan “90.Y�l Büyük

Cumhuriyet Sergisi” birçok önemli resim,
heykel ve seramik sanatç�s�n�n kat�l�m�yla
gerçekle�ecek. Ba�vurular�n devam etti�i

sergiye sanatç�lar 1 veya 2 adet özgün
eserleri ile kat�labiliyor. Yine bu sergi ile
e� zamanl� olarak sergi süresince tiyatro

ve müzik etkinlikleri, Bahariye Sanat
�stanbul’da yap�lacak.

Bahariye Sanat Galerisi, Cumhuriyetin 90.
y�l�n� nedeniyle gerçekle�tirece�i sergiye
geni� bir kat�l�m bekliyor ve sanatç�lar�

davet ediyor.
Sergiye eserleriyle kat�lmak isteyen

sanatç�lar�n Cafera�a Mahallesi Kadife
Sokak’taki Bahariye Sanat Galerisi ile

0216 414 55 06 numaral� telefondan ya
da bahariyesanat@gmail.com e posta

adresinden ileti�im kurmas� yeterli. 

● Sem ra ÇE LE B�

Ge zi di re ni �i nin ar d�n dan ön ce park la ra
son ra ma hal le le re ya y� lan da ya n�� ma
ru hu, çe �it li et kin lik ler le di ri tu tu lu -

yor. Ka d� köy’ün en ak tif ma hal le le ri ara s�n -
da olan Yel de �ir me ni ve Ca fe ra �a’da bu
haf ta aç�k ha va da si ne ma gös te rim le ri ya p�l -
d�. 

Yel de �ir me ni Da ya n�� ma s� ve Ca fe ra �a
Da ya n�� ma s�’n�n top lan t� la r�n da al� nan ka rar -
la ha ya ta ge çi ri len aç�k ha va da si ne ma gös te -
rim le ri ma hal le li nin de yo �un il gi si ne maz har
ol du. �ki ma hal le de de hal ka so ru la rak ve ri len
ka rar la Tür ki ye si ne ma s� n�n iki se vi len fil mi -
nin gös te ri mi ya p�l d�. 

Ca fe ra �a Da ya n�� ma s� 17 A�us tos Cu -
mar te si ak �a m� Es ki Ha vuz mey da n�n da ger -
çek le� tir di �i et kin lik te bir kla sik olan “Sel vi
Boy lum Al Yaz ma l�m” fil mi ni gös ter di. Gös-
 te rim den ön ce ma hal le li genç ler den olu �an
bir gru bun mü zik din le ti si var d�. Mü zik din-
 le ti si nin ar d�n dan ba� rol le ri ni Tür kan �o ray
ile Ka dir �na n�r’�n pay la� t� ��,  At�f Y�l maz’�n
yö net ti �i Sel vi Boy lum Al Yaz ma l�m fil mi

ba�lad�. Yak la ��k 200 ki �i nin ka t�l d� �� gös te -
rim ön ce si, fil min oyun cu la r�n dan Cen giz Se -

zi ci de bir ko nu� ma yap t�. 1977 ya p� m� fil -
min, rol al d� �� ilk fil mi ol du �u nu söy le yen

Se zi ci, “Y�l lar son ra bu fil mi bu ra da kom �u -
la r�m la bir lik te iz le mek ten mut lu luk du yu -
yo rum” de di.

� YEL DE ��R ME N�’NDE
“BEY NEL M� LEL”

Yel de �ir me ni Da ya n�� ma s� da 19 A�us-
 tos Pa zar te si ak �a m�, S�r r� Sü rey ya Ön der’in
“Bey nel mi lel” fil mi ni gös ter di. Gös te rim den
ön ce her pa zar te si ol du �u gi bi Da ya n�� ma
Pa za r� ku rul du. Ma hal le li ih ti yaç faz la s� e� -
ya la r� n�, top lan ma ye ri olan Ke mal Ata türk
Ana do lu Li se si kar �� s�n da ki oto par ka ge ti re -
rek ta kas pa za r� na ka t�l d�. Yel de �ir me -
ni’nde ki aç�k ha va film gös te ri mi ne de il gi
yo �un du. Yak la ��k 200 ki �i nin ka t�l d� �� et -
kin lik te Bey nel mi lel’in gös te ri min den ön ce
Çar �� es na f� n�n Ku� di li ça y� r� na AVM ya p�l -
ma s� na kar �� ha z�r la d� �� “AVM �s te me yiz”
�ar k� s� n�n kli bi gös te ril di. 

Al k�� lar la so na eren fil min ar d�n dan “Her
yer Tak sim her yer di re ni�” slo gan la r� at�l d�.
Film gös te ri mi nin ar d�n dan Yel de �ir me -
ni’nin so run la r� tar t� ��l d�, Ka d� köy Be le di ye -
si’nin oto par k�n ya n�n da ya pa ca �� ma hal le
par k� hak k�n da bil gi len dir me ler ya p�l d�.
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ELVIS PRESLEY
ATAŞEHiR’DE

ANILIYOR

ROCK’n Roll müzi�inin kral� Elvis Presley,
36. ölüm y�ldönümünde Ata�ehir’de

an�l�yor. Novada Ata�ehir AVM’de aç�lan
“Müzi�in Efsane �smi Elvis Presley” sergisi,

fenomen haline gelen sanatç�n�n
hayat�ndan kesitleri günümüze ta��yor.

Novada Ata�ehir AVM, Sony Music,  Elvis
Türk Kulübü ve Çemenzar Lions Kulübü

i�birli�i ile gerçekle�tirilen sergide,
koleksiyoner Korkmaz Uluçay’�n

koleksiyonunda yer alan 1950, 1960 ve
1970’li y�llara ait Elvis Presley’in orijinal long
play kapaklar�, 45’lik single’lar�, sanatç�n�n

ba�rol oynad��� filmlere ait orijinal lobi
kartlar�, 1960’l� y�lara ait Türkçe ve �talyanca

film afi�leri, Elvis Presley’in kapak oldu�u
veya konu edinildi�i çok say�da Türkçe ve

�ngilizce dergi ve foto�raf gibi orijinal
eserlerin yan� s�ra t-shirt, saat, tepsi gibi
hat�ra e�yalar� yer al�yor. Sergide ayr�ca

Sony Music koleksiyonunda yer alan albüm
kapaklar� ve Elvis foto�raflar�n�n bask�lar� da

görülebiliyor. “Müzi�in Efsane �smi Elvis
Presley” sergisi, Novada Ata�ehir AVM

Sergi Salonu’nda 26 A�ustos’a dek ücretsiz
gezilebilir.

MELiH CEVDET
ANDAY ŞiiR

ÖDÜLÜ TURGAY
FiŞEKÇi’NiN

�iiRiMiZiN büyük ustası Melih Cevdet
Anday’ın anısına, Türkiye Yazarlar
Sendikası ve Ören Belediyesi’nin

i�birli�iyle düzenlenen ödüle bu yıl,
“Güzelle Büyü” adlı kitabıyla Turgay

Fi�ekçi de�er
bulundu.

Seçici kurulu
Do�an Hızlan,
Eray Canberk,

Egemen
Berköz,

Sennur Sezer,
Refik Durba�,

Leyla �ahin
ve Enver
Ercan’dan

olu�an
ödül, 6-7

Eylül 2013
tarihinde Milas Ören’de

düzenlenecek Melih Cevdet Anday �iir
Günleri ve Kültür �enli�i’nde bir törenle

sahibine verilecek.
Çocuklu�u Kadıköy Bahariye’de geçen
usta �air Melih Cevdet Anday, 1985’den
itibaren yaz aylarını e�iyle birlikte Milas-

Ören’deki yazlı�ında geçirmi�, 1999
yılında anıtı, Ören Belediye Ba�kanı

Kazım Turan tarafından Ören sahilinde,
bugün onun adını ta�ıyan parka

diktirilmi�ti.

Bu yıl tarihi Haydarpa�a Garı’nda
düzenlenen 6. Kadıköy Foto�raf

Günleri’nde, profesyonel ve amatör
foto�rafçılar biraraya geliyor. 

Kad�köy Foto�raf Günleri ba�l�yor 

Yelde�irmeni ve Cafera�a
Mahallesi dayanı�maları, ortak
alanlarda açık hava sineması

gösterimlerine ba�ladı. Etkinliklere
mahallelilerin ilgisi yo�undu.

KIRMIZI-BEYAZ RESiM
SERGiSi BAŞLIYOR
�LKi geçen yıl yapılan ve

gelenekselle�me yolunda ilerleyen
“Kırmızı-Beyaz Resim Sergisi”, 23-30

A�ustos günleri arasında �irket-i
Hayriye Sergi Salonu’nda

sanatseverlerle bulu�acak.
23 A�ustos, Türkiye Cumhuriyeti’nde

çok önemli geli�melerin ba�langıç
tarihi. Mustafa Kemal Atatürk’ün,
Kastamonu ve �nebolu’ya yaptı�ı

ziyaret sırasında, ‘medeni ve
beynelmilel kıyafetin ulusumuza layık

oldu�u’ ve ‘Türk Halkı’nın fikriyle,
zihniyetiyle, aile hayatıyla, ya�am

tarzıyla medeni oldu�unu
göstermesinin bir yolunun da Kıyafet

Devrimi oldu�u’ söylevini verdi�i
tarihtir 23 A�ustos 1925.

30 A�ustos Ba�komutanlık Meydan
Muharebesinin kazanılması ve 9

Eylül’de �zmir’in geri alınmasıyla son
bulan Kurtulu� Sava�ı’nın da

temellerinin atıldı�ı ve Sakarya
Meydan Muharebesi’nin ba�langıç

tarihi de 23 A�ustos 1921’dir.
Kırmızı-Beyaz Sergi projesinin sahibi
Kamer Batıo�lu, sergiyle ilgili �unları
söylüyor: “�apka Devrimi ve Kurtulu�

Sava�ı’nın ba�ladı�ı 23 A�ustos’ta
sergimizi ba�latıp, 30 A�ustos’ta

noktalayarak bu iki önemli olayı bir
arada kutlamak istedik.

Konseptimizde ‘�apka’ konusuna
a�ırlık vererek görsel bir �ölen

ya�ayıp, ya�atmak üzere
katılımcılarımızı bekliyoruz.”

SANATKÜLTÜR

Mahallede
Dayanışma
Sineması

BAHARiYE SANAT’TAN 
CUMHURiYET SERGiSi
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● Nusret KARACA

Yaz�lar�, kitaplar� ve televizyonda
izledi�im programlar� d���nda yüz
yüze tan���kl���m�z yoktu Pelin Batu

ile. Daha do�rusu Kad�köy Yo�urtçu
Park�’ndaki Kitap �enli�i’ne kat�lana kadar.
Orada ayn� sahnede sanatç�larla birlikte yer
alman�n d���nda, ayaküstü söyle�ip bir hat�ra
foto�raf�n an�s� kalm��t� bugün kadar. Ayn�
bran�ta, alanlar� edebiyat olan iki ayr� ki�iy-
dik bir mekânda bulu�an. �lgimi çeken ilk
�ey mütevaz� ve içten olu�uydu.Say�s�z
sanatç�yla söyle�i yapan biri olarak bu kez
Pelin Batu’yla söyle�i yapmay� akl�ma
koymu�tum onun bu do�al, samimi,
içten davran���ndan cesaret
alarak.

Pelin Batu da beni k�rmad�,
kendisine yöneltti�im sorular�
samimiyetle yan�tlad�:

� �iirler yaz�yorsunuz,
edebiyatla yak�ndan il-
gilisiniz. Ayn� zamanda bir
ara�t�rmac� olarak tarihle
de ilgileniyorsunuz. Tarihe
olan bu ilginiz nas�l
ba�lad�? 

Ben tarih okumaktan her
zaman ilham ald�m ama edebiyat
ve tarih aras�nda kalmad�m, ede-
biyat hep ön planda oldu. Tarihi,
yaz�lar�m� fitillemek için, heyecan bulmak
için, yaz� yazma �evkim için kulland�m ve
kullan�yorum diyebilirim.

� Son 3-5 y�la bakt���m�zda tarih çok ön
plana ç�kt� edebiyat dünyas�nda. �u Ç�lg�n
Türkler’den sonra, tarihi romanlar ya da ta-
rihi kimlikleri ve olaylar� konu alan çokça
yap�t süsledi kitabevi raflar�n�. Belli bir ilgi
oldu. Bu konuda siz ne dü�ünüyorsunuz?

Hakl�s�n�z ama ben bunu son y�llarla
k�s�tlam�yorum. Bizim gibi tarihiyle sa�l�kl�
bir �ekilde yüzle�ememi� toplumlarda el-
bette tarih hayat�n her yerinden ç�kar, ro-
manlar�na ve filmlerine sos olur, konu olur,

çünkü bazen, aç�kça söyleyemedi�imiz,
kendimize bile telaffuz edemedi�imiz �ey-
leri dolayl� olarak psikiyatristleri dedi�i gibi
“süblime” ederek yapar�z. Son y�llarda
darbe ile ilgili bu kadar çok belgesel ve film
yap�lmas� bu yüzden. �imdi de sava� film-
leri ve kitaplar� furyas� ba�lad�, bu da
günümüzde içinde bulundu�umuz dü�ümlü
durumlara gönderme.

� Tarih mi edebiyat m�? Hangisi a��r-
l�kl� ya�am�n�zda? 

Edebiyat! Çocuklu�umdan beri �iirle
u�ra��yorum ve hayat�mda en önemsedi�im,
kendimi ifade etmek için en çok çaba har-
cad���m �ey �iir. Fark�nday�m, dünyada da

ülkemizde de art�k �iir ne fazla
okunuyor, ne de kolay bas�l�yor.

Ben ise �srarla �iire devam
ediyorum. Tarih okumalar�m
bana ilham ve ri yor, ama
üni ver si te de ta rih bö lü -
mün de okur ken bi le ta rih çi
ol ma ga yem ol ma m�� t�.
Ta ri hin ede bi yat la olan il-
i� ki si, bir bi ri ni ta mam la -
ma la r� be nim için
önem liy di. 

� Size göre topluma tarih
bilincini nas�l verebiliriz? 

�nsanlar, günlük hayat
içinde ko�tururken, hayat�n zor-

luklar�yla, zamans�zl�kla bo�u�urken,
ciddi ara�t�rmalar�n�, kütüphanelerde yat�p
kalkmalar�n� bekleyemeyiz. Ama haz�ra
konarak da hiç iyi sonuç al�nmayaca��na
göre, ciddi tarih bilincini do�ru  ara�t�rma-
c�lar� ve tarihçileri takip ederek, belki de
mikrodan ba�lay�p makroya bakmaya çal��-
makla ba�layabiliriz diye dü�ünüyorum.
Kendi aile tarihlerimizi, sokak isimlerimizin
hikâyelerini, �ehirlerimizin dönü�üm süre-
ciyle incelemeye ba�larsak, belki büyük
resmi görmemize yard�mc� olur. 

� Bir söyle�inizde Anglo Amerikan �i-
irinden bahsediyorsunuz. Biraz açar
m�s�n�z? 

Ben, lisede ve üniversitede a��rl�kl�
olarak Anglo Amerikan e�itimi gördüm.
Chaucer’dan, Shakespeare’den ba�layarak,
gelene�in nas�l evrildi�ini ve bu günlere
geldi�ini çal��t�m. Bugün, ön plana ç�kan,
kabul gören, Bat�’daki iyi edebiyat dergi-
lerinde kar��m�za ç�kan �iir, düz yaz�ya daha
yak�n, biyografik, hikâyemsi bir hal ald�. �ti-
raf edeyim ki bu tarz�n egemenli�inden
ho�nut de�ilim. Zaten k�sa hikâyeler ve ro-
manlar var, �iirde form ve müzik görmek ve
duymak istiyorum, biraz eski kafal�y�m bu
anlamda. 

� “�iir ya�ant�n�n yüre�idir” der
Mehrizat. Güngör Gençay da “Hayat�n
yans�mas�” derdi. Siz ne dü�ünüyorsunuz?

Aforizma yapmak istemiyorum ama �iir
bana göre bir kuyu ve kuyunun çekimi. Hem
karanl��a ve derinli�e çeken, hem dibini
gösterebilen, hem yazan�n hem okuyan�n
yaratt��� bir dünya.

� Sizinle söyle�mek mutluluk ve gurur
verdi. Umar�m yeni e�itim-ö�retim y�l�nda
ö�rencilerimle de bulu�turma olana�� olur.
Te�ekkür ediyoruz.

Ben de çok isterim bunu. Görü�mek
üzere, sevgiler,

Virgüllerin Rüzgâr�
Kurgu güzelle�tirir, derler
Do�ru. 
Seninle noktalar�n anlam� vard�
(cümle sonlar�nda)
Sen
Kara gözlerin
Ve sessizli�inle.
Ama benim kelimelerimdi, benim zengin
Gal dilinde kelimelerim,
Onlar, parlak hal�lar�n gülleri ve kadehleri,
K�rm�z� turuncu Matisse laleleri onlar,
Yuvarlak ve hareli, sivri ve ku� gibi,
Kelimelerim
Masumiyetlerinde
Beni
Sevebilece�ine inand�ran
Pelin Batu
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TÜRK sinema oyuncusu, �air.
Pelin Batu, geçti�imiz günlerde kay-

betti�imiz emekli büyükelçi ve eski mil-
letvekili �nal Batu’nun k�z�d�r. Babas�
büyükelçi oldu�u için çocuklu�unu

Pakistan, Çek Cumhuriyeti, Fransa ve
ABD gibi yabanc� ülkelerde geçirdi.

New York’taki Marymount Okulu'nda
liseyi bitirdi ve ayr�ca Mannes Müzik

Koleji’nde müzikal ve tiyatral yetenekler
kazand�. New York Üniversitesi'nde

edebiyat ve felsefeye ba�lad�ktan sonra
üzerine çal��t��� bölümü tarihe çevirdi
ve Bo�aziçi Üniversitesi'nde e�itimini
tamamlad�. 1999 y�l�nda çekti�i Harem
Suare filmiyle sinema dünyas�na giri�

yapt�, ayr�ca birçok film ve dizide 
oynad�.

Ahmet Almaz'la Yahudilik Tarihi
isimli bir kitap yazan Pelin Bat�, Bo�az-
içi Üniversitesi'nde edebiyat doktoras�

yap�yor. Habertürk televizyonunda
Murat Bardakç� ve Erhan Afyoncu ile

birlikte Tarihin Arka Odas� adl� bir tarih
program� yapt�. Batu, halen Milliyet

gazetesinde kö�e yaz�lar�n� sürdürüyor. 
Kitapları: Glass/Cam, Yapı Kredi

Yayınları, 2003- Jewish History
(Ahmet Almaz/ Pelin Batu) 2008-

Book of Winds, Artshop-2009- The
Divan of Lost Things

(In progress)

Kadıköy
Lisesi tarih
ö�retmeni

e�itimci-yazar
Nusret Karaca,
oyuncu, �air ve 

tarihçi kimlikleriyle
öne çıkan Pelin

Batu ile sıcak bir
söyle�i yaptı.

Nusret Karaca

PELİN BATU KİMDİR?
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● Sem ra ÇE LE B�

E�i tim sis te min de her y�l ya p� lan de �i �ik -
lik ler, bir tür lü sa� lam bir ze mi ne otur tu -
la ma yan uy gu la ma lar, ço cuk la r� oku ma

ya ��n da olan ve li ler için yaz ay la r� n�, “s� k�n t� ay-
 la r� na” dön dürüyor. Ta til ler ya r� da ke si li yor ya
da ay la ra ya y� lan s� nav lar yü zün den hiç bir ye re
gi di le mi yor. Bü tün y�l, ço cuk la r� na en iyi e�i ti -
mi ve ren oku la ka y�t yap t� ra bil mek için ve ri len
mü ca de ley le ge çi yor. S� nav la r� ka za nan ö� ren -
ci ler için so run bir neb ze aza l� yor ama mer ke zi
s� nav lar da ba �a r� l� ola ma yan ö� ren ci le rin i�i bi -
raz da ha zor, ta bi ve li le ri nin de!

Ge çen y�l uy gu la ma ya so ku lan 4+4+4 ke -
sin ti li e�i tim sis te mi bir çok tar t�� ma ya ko nu
ol mu� tu. O tar t�� ma bit me di �i gi bi bu y�l çok
da ha faz la s� k�n t�y la ye ni den gün dem de. 

Ye ni sis te me gö re il ko kul ve or ta oku la
ba� la yan ö� ren ci ler, sis te min be lir le di �i oku -
la git mek zo run da. �ka met gâh ad re si ne gö re
be lir le nen bu okul la r�n kar �� s�n da ki tek se çe nek
ise özel okul lar. Li se dö ne min de ki ö� ren ci ler
için se se çe nek çok gi bi gö zük se de ko �ul lar bu
se çe nek le rin h�z la elen me si ne ne den olu yor. Bu
y�l düz li se ler ta ma men or ta dan kal k� yor. Hal
böy le olun ca Ana do lu ya da Fen li se si ni ka za -
na ma yan ö� ren ci le re bir kaç se çe nek ka l� yor;
Düz Mes lek Li se si, Aç�k Li se, �mam Ha tip Li s-
e si, çok prog ram l� li se ler ya da özel okul lar. Aç�k
li se ya da mes lek li se si ne gi de rek üni ver si te yi
ka zan mak zor ol du �u, çok prog ram l� li se le rin
sa y� s� n�n az l� ��, özel okul la r�n pa ha l� l� �� ne de -
niy le s� na v� ka za na ma yan ö� ren ci le re ne re dey -
se tek se çe nek ka l� yor: �mam ha tip li se le ri. Bu
ne den le de imam ha tip le rin sa y� s� art t� r� l� yor.
Ço cuk la r� n�, üni ver si te s� na v� n� ka zan ma n�n zor
ol du �u mes lek li -se si ne ya da di ni e�i tim a��r l�k -
l� imam ha tip li se si ne gön der mek is te me yen ve -
li ler, ken di le ri ne bir çö züm su nul ma s� n� is ti yor. 

� OKULLAR 1 AY SONRA AÇILACAK
AMA KARMA�A SÜRÜYOR

Ka d� köy’de de ge çen y�l üç or ta okul ve
bir li se, ve li le rin tep ki le ri ara s�n da imam ha -
ti be dö nü� tü rül mü� tü. Bu y�l sa Ac� ba -
dem’de ki Öz de mi ro� lu �l kö� re tim Oku lu
imam ha tip or ta oku lu na, Göz cü ba ba Li se -
si ise imam ha tip li se si ne dö nü� tü rül dü. Bu
okul la ra ka y�t lar al�n ma ya ba� la d� an cak Ka -
d� köy lü ler, tep ki le ri ni ey lem ler le or ta ya ko yu -
yor. Bir kaç haf ta için de 10 bi ne ya k�n im za
top lan d� bi le. Bu im za lar önü müz de ki gün ler de
�l çe Mil li E�i tim Mü dür lü �ü’ne ve kay ma kam -
l� �a ve ri le cek. 

Biz de ba�lamas�na sadece bir ay kala bü yük
bir kar ma �a n�n ya �an d� �� ye ni e�i tim dö ne min -
de Ka d� köy’ün du ru mu nu ö� ren mek üze re �l çe
Mil li E�i tim Mü dü rü Fer �at Ayar’�n ka p� s� n�
çal d�k. Ayar, Ka d� köy’de ki okul la r�n ye ni e�i -
tim ö� re tim dö ne mi ne ha z�r ol du �u nu, ka y�t lar -
da bir s� k�n t� ya �an ma d� �� n� ve Kad�köy’de
imam hatiplere ilgi oldu�unu öne sürüyor.

� “EN �Y� OKUL EVE EN YA KIN
OLAN DIR”  
� Ye ni e�i tim ö� re tim y� l�n da Ka d� köy’ün
okul la r� n�n du ru mu ne dir?

2013 e�i tim ö� re tim y� l�n dan ba� la mak üze -
re 2015 y� l�n da ta mam la na cak olan il ko kul ve
or ta okul la r�n ay r�l ma s� ça l�� ma la r� kap sa m�n da
ge çen y�l bir k� s�m oku lu mu zun dö nü �ü mü nü
yap t�k. Bu y�l da ge çen se ne ki ler le bir lik te il kö� -
re tim okul la r� m� z�n ta ma m� n� ya il ko kul ya da
or ta okul ola rak dö nü �ü mü nü plan la d�k. Ö� ren -
ci le rin ak ta r� m�y la il gi li ça l�� ma la r� m� z� ta -
mam la d�k Ba kan l� ��n ona y� n� bek li yo ruz.
Ö� ret men le rin norm kad ro la ra gö re ak ta -
r�m la r� n� yap t�k, ka rar na me le ri ç�k t�, bir ço -
�u da ye ni gö rev yer le rin de gö rev le ri ne
ba� la d� lar. Yap t� �� m�z he sap la ma da 54 ta ne
il kö� re tim oku lu muz var d�; bun lar dan 23 ta ne -
si ni bu se ne il ko kul ola rak de �i� tir dik, 15 ta ne -
si ni de or ta okul ola rak be lir le dik. 16 ta ne si ni
ge çen y�l dö nü� tür mü� tük; 10 ta ne si ni il ko kul, 6
ta ne si ni or ta okul yap m�� t�k. Ya ni top lam da bu
y�l 54     il kö� re ti min 33’ü il ko kul ve 21’i or ta -
okul ola rak e�i tim ve ö� re ti me ba� la ya cak. 

�l ko kul da ki ö� ren ci sa y� m�z 18 bin ci va r�n -
da, il ko kul da ki ders lik sa y� s� na böl dü �ü müz de

bir ders li �e 26 ö� ren ci dü �ü yor. Or ta okul da yak-
 la ��k 14 bin ö� ren ci miz var, ders lik sa y� s� na böl -
dü �ü müz de bir �u be ye 27 ö� ren ci dü �ü yor. Ya ni
ye ter li sa y� da oku lu muz var il çe miz de. 

Dö nü �üm ler le il gi li her han gi bir prob lem
ya �a ma d�k. Ta bi de �i �im ler bi raz zor dur ama biz
her ha lü kar da va tan da ��n is tek le ri ni ön de tu ta -
rak özel lik le il ko kul ço cuk la r� m� z�n ana ar ter -
ler den geç me mek, ev le riy le okul ara s�n da
ser vi se ge rek duy ma ya cak �e kil de mer ke zi okul -

la r� il ko kul ola rak be lir le dik. Or ta okul la r� ise bi -
raz da ha fark l� dü �ün dük. 2013-2014 ö� re tim
y� l�y la il gi li han gi il ko kul la r�n han gi or ta okul la -
r�n han gi böl ge ler den ö� ren ci ala cak la r�y la il gi -
li ça l�� ma la r� da ta mam la d�k.Ve li le ri miz, ye ni
kay do la cak ö� ren ci le ri mi zin kim lik numara la -
r� n� e-okul dan gir dik le rin de ço cuk la r� n� han gi
oku la ka y�t yap t� ra bi le ce �i ni gö re bi le cek. 

� Peki ve li le r “Ben ço cu �u mu o okul da okut mak
is te mi yo rum” der se ne ola cak? 

Ka nun der ki; en iyi okul eve en ya k�n okul-
 dur. Her kes ma hal le sin de ki oku lu na sa hip ç�k-
 s�n. Ya ni bu nu plan lar ken biz va tan da ��n en
ya k�n oku lu na ço cu �u nu gön der me si ni te mel
al� yo ruz. E�er va tan da� “ha y�r ben ba� ka bir
oku la gön de re ce �im” derse, onu ka mu oyu na b� -
rak mak la z�m. Ma hal le oku lu na sa hip ç�k mak o
ma hal le nin sos yo eko no mik ola rak zen gin le� -
me si ni sa� lar. Ama

bu nu ka bul et mez ler se mev zu at bu na uy gun de -
�il, ika met �ar t� ara n� yor.
�  4 y�l il ko ku lu oku du �u oku lu or ta okul olan
bir ö� ren ci ay n� okul da or ta oku la de vam ede -
mi yor mu? 

4+4+4 sis te min den bah se di yo ruz. Ço cuk
ilko ku lu bi ti rin ce or ta oku la de vam ede cek. Do -
la y� s�y la okul ders lik bi na la r� de �i �e cek. Za ten
uy gu la ma n�n özün de her ke sin ika me ti ne uy gun
okul la ra git me si var. Ço cuk da ha ön ce, ba� ka
ma hal le ler de ki okul la ra ka y�t ol mu� ola bi lir. On-
 la ra za ten do ku nul ma d�. Dev let ona ay n� okul da
de vam hak k� n� ta n� d�. Ama 4. s� n� f� bi tir dik ten

son ra ma hal le sin de ki or ta oku la de vam et me si
mec bu ri. Ye ni sis tem böy le. 

� Pe ki �u an da bir s� k�n t� var m�? Ai le ler -
den �i kâ yet ler al� yor mu su nuz?

El bet te ki ve li, ço cu �u nun bu gü ne ka -
dar han gi okul da oku duy sa ay n� okul da de -

vam et me si ni is ter. Bu nun ya n�n da ye ni
okul la r� ter cih eden ve li le ri miz de var. Bi ze

dü �en, ve li le ri mi ze do� ru la r� ve ge rek çe le ri ni
an la ta bil mek ve on la r� ik na ede bil mek. 
� Ka d� köy’de ki li se ler de du rum ne dir?

Bi li yor su nuz 2013-2014 e�i tim ve ö� re tim
y� l�n da düz li se le ri mi zin ta ma m� mes lek li se le -
ri ne Ana do lu li se le ri ne ve �mam Ha tip li se le ri ne
dö nü� tü rü le cek. Mer ke zi s� nav sis te miy le ö� ren -
ci alan li se le ri miz ol du �u gi bi s� nav s�z alan li se -
le ri miz var.  Ana do lu, Fen Li se le ri ile Ana do lu
Mes lek ve Ana do lu �mam Ha tip li se le ri s� nav la
ö� ren ci al� yor lar. Bun la r�n ter cih le ri ya p�l d�, ba� -
vu ru lar al�n d�, ter cih le re gö re Ba kan l�k ça yer le� -
tir me le ri ya p�l d�, 16 A�us tos Cu ma gü nü ke sin
ka y�t la r�n son gü nüy dü.  Ka y�t yap t�r ma yan lar
ne de niy le bo� kon ten jan lar ka l�r sa ye dek ler den
al� na cak. Bu na da in san eli de� mi yor, sis tem
yer le� tir me yi ya p� yor. Bu ye dek lis te le ri ni ta kip
edil me si ge re ki yor. Ve li le ri mi zin te le fon la r� na
“Ço cu �u nu za ye dek ler den s� ra gel di, kay d� n� z�
yap t� r�n” mesaj� ge li yor. S� nav la ö� ren ci alan li -

se ler de s� n�f ka pa si te si 30’dan 34’e ç� ka r�l d�.
Di �er düz mes lek li se le ri nin ön ka y�t la r� da
sis tem üze rin den ya p� l� yor, 10 ter cih hak -
k� var.  Sis tem de o mes lek li se le ri ne ço -
cuk la r� yer le� ti ri yor. 
� Mes lek li se si ne git mek is te mez se ba� -

ka bir al ter na tif le ri yok mu?
Evet, düz li se yok ar t�k, mes lek li se le ri -

ne git mek zo run lu.
� “�MAM HA T� BE TA LEP DA HA ÇOK

D� �ER �L ÇE LER DEN”
� Pe ki, bu y�l kaç ta ne okul �mam Ha tip ol du
Ka d� köy’de?

Ge çen se ne üç ta ne �mam Ha tip or ta oku lu,
bir ta ne de �mam Ha tip Li se si aç m�� t�k. Bu y�l
ila ve ten bir or ta okul ve bir li se yi imam ha ti be
dö nü� tü rü yo ruz. Öz de mi ro� lu �l ko ku lu imam
ha tip or ta oku lu, Göz cü ba ba Li se si de imam ha -
tip li se si ol du. Ay r� ca Ka d� köy’de müs ta kil ola -
rak ya p� lan bir Er kek Ana do lu �mam Ha tip
Li se si (E-5’in ke na r�n da) e�i tim ö� re tim ha ya t� -
na ba� la ya cak. 
� Ta le be gö re mi imam ha ti be dö nü� tü rül dü
bu okul lar? 

Var, ta lep var do� ru su nu is ter se niz… 
� Ka d� köy’den mi bu ta lep ler?

Ka d� köy’den de var, di �er il çe ler den de var.
Ge nel de di �er il çe ler den Ka d� köy’e ta lep da ha
çok.  Ka d� köy bu ko nu da ter cih edi len bir il çe
ol du �u için in san lar bu ra ya gel me ye ça l� �� yor. 
� Dep rem ne de niy le y� k� lan ve ta di la t� ya p� lan

okul la r�n du ru mu ne dir?
Okul la r� m�z tek nik ele man lar ca in ce -

len di ve y� k� l�p tek rar ya p�l ma s� na ka rar
ve ri len okul la r� m�z ol du. �h san Kur �u -
no� lu Ana do lu Li se si, Nev zat Ayaz be -
yo� lu     �l kö� re tim Oku lu, Meh met

Ka ra man c� �l kö� re tim Oku lu ve Me di ha
Tu ran Tan sel Özel E�i tim Oku lu y� k� l�p tek -

rar ya p�l d�. Bun lar bu y�l e�i tim ve ö� re ti me aç� -
la cak. 

Ayr�ca Ba ha ri ye Or ta oku lu, Züh tü pa �a �l ko -
ku lu, Ka la m�� �e hit Mu rat Öz yal ç�n �l ko ku -
lu’nun güç len di ril me si sürüyor. Züh tü pa �a ve
Ba ha ri ye okul la r� m�z bu ders y� l�n da hiz me te
girebilir, ama Ka la m�� bi raz ge cik me li ola rak
ba� la ya cak. 

Ka d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy lü ler ad� na 
Sa hi bi Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
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Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

8 23 - 29 A�USTOS 2013 HABER

stanbul’un An�tlar Kurulu’ndan
tescilli olmayan an�tlar� da vard�r.
Ben ve hatr� say�l�r bir grup
�stanbullu için bunlardan bir tanesi

�stiklal Caddesi'nden tünele do�ru
yürürken solunuzda kalan, ah�ap dokulu,
tavana kadar kitap dolu Robinson Crusoe
Kitapevi’dir.

Sadece önünden geçerken bile göze
hitap eden, özellikle yabanc� kitap
çe�itlili�iyle ihtiyaç halinde eliniz bo�
ç�kmayaca��n�z� bildi�iniz, kitaplar� oldum
olas� kese ka��d�na sararak paketleyen,
yard�m istemedi�iniz müddetçe kimsenin
ba��n�za gelip dikilmedi�i bir mekând�r. 

Sanat ve tasar�m kitaplar�n�n hiç ir
kitapç�da bulunmad��� y�llarda, güzel
sanatlar ö�rencileri için u�rak yeriydi
Robinson Crusoe. Bazen sadece gidip
raflara rahat rahat göz gezdirir, kitaplar�
uzun uzun kar��t�r�rd�k. Yani kitap alman�n
ötesinde, sadece keyifli zaman geçirmek
için de gidilen bir yerdi. 

Büyük market zincirleri, konfeksiyon
zircirleri, AVM’ler gibi kitapç�lar da büyük
kurulu�lar�n tekelinde zincirlere dönü�tü.
Mahalle, müstakil ev hatta apartman
kavramlar� bile yerini h�zla sitelere
kapt�r�yor. Birçok küçük esnaf, butik
i�letme bu sistemin içerisinde yok olup
gitti. Art�k semtlerin bile birbirinden fark�
kalmamaya ba�lad�, �ehrin dokular� çelik
konstrüksiyonlarla kaplanmakta! 

Robinson Crusoe zincirsiz, tek halka
olarak bugüne kadar geldi ama �imdi o
da iflas�n e�i�inde. Kitabevi'nin zor
durumda oldu�una dair haberlerin
ç�kmas� üzerine; 24 A�ustos’ta Ay�e
Kulin, 25 A�ustos’ta Ahmet Ümit, 28
A�ustos'ta Buket Uzuner Robinson’da
imza günü yapacaklar�n� duyurdular.

��e yarar m�, �imdilik yarasa bile kal�c�
bir çözüm olur mu bilmem ama; i�te
Robinson Crosoe’nun okuyucusuna
ça�r�s�:

“Duvarlar Boyunca Kitap” sözüyle yola
ç�k�larak Eylül 1994’te gerçekle�tirilen
Robinson Crusoe 389 projesi, 19 y�l
boyunca–gerçek ticari ortamda-
ya�amas�na ra�men eme�e dayal� bir
vak�f gibi çal��t�. Belki de “Kültür varl���
nedir?” sorusunun–t�pk� Markiz gibi ya da
Emek Sinemas� gibi–yitirildi�inde fark�na
var�lacak kar��l�klar�ndan biri oldu. Art�k
sadece ortaklar�n sahipli�iyle aç�klanamaz
bir kuruma dönü�tü. 

Beyo�lu’nda son y�llarda yarat�lan ve
ac�mas�zca sürdürülen in�aat ortam�n�n
olumsuzluklar�na kar��n kiralar ve di�er
giderler artmaya devam etti. Gelinen
noktada ba� gösteren nakit s�k�nt�s�n�
atlatabilmek amac�yla “önce öde sonra
al” ad�yla bir kitap kampanyas� ba�lat�ld�. 

Bunun için 500 ve 1000 liral�k ya da
bunlar�n d���nda tutar�n�-50 liradan az
olmamak ko�uluyla–kart sahibinin kendi
belirleyebilece�i RobKart'lar haz�rland�.
RobKart kullanarak, sadece kitap de�il
bir kültür varl���n�n gelece�inin de
koruman�z alt�na girece�ini hat�rlatmak
isteriz.

Adres: �stiklal Caddesi No: 389 (195A)
Beyo�lu

As l ı  AY HAN

İ

İstiklal 
Caddesi No:
389 Beyoğlu

Eğitimde dönüşümün sancısı
KADIKÖY’Ü DE VURUYOR!

�
�

4+4+4 kesintili e�itim sisteminin sancıları bu yıl da
artarak devam ediyor. 4. sınıfı bitiren ö�renciler
sistemin belirledi�i ortaokulda okumaya mecbur
bırakılırken, ortaokulu bitiren ve SBS’de yeterli
puan alamadı�ı için Anadolu ve Fen liselerine
giremeyenler, meslek liseleriyle imam hatip
liseleri arasında sıkı�ıp kaldı. Düz liselerin
kaldırılmasıyla akademik e�itimin önünün

kesildi�ini belirten E�itim- Sen 2 Nolu �ube
Ba�kanı Hamdi Çalık, “ö�renciler dayatmayla

okullarından adeta sürgün ediliyor” diyor. Okula
ba�lama ya�ının 60 aya çekilmesi yanlı�ından bir

yılda vazgeçildi�ini hatırlatan �ube Ba�kanı
Hamdi Çalık, daha büyük ma�duriyetlerin

ya�anmaması için okulların dönü�türülmesi
uygulamasının da iptal edilmesini istiyor.

Kadıköy �lçe Milli E�itim Müdürü Fer�at Ayar ise
sistemdeki dönü�ümün sancılı geçti�ini kabul

etmekle birlikte Kadıköy’de çok büyük sıkıntılar
ya�anmadı�ını öne sürüyor. Ayar’ın verdi�i bilgiye

göre, Kadıköy’deki 54 ilkö�retim okulunun
33’ünün ilkokul ve 21’inin ortaokula dönü�ümü
tamamlandı. Geçen yıl üç ortaokul ve bir lisenin

ardından bu yıl da bir ortaokul ve bir lise imam
hatibe dönü�türüldü. �lçe Milli E�itim Müdürü
Ayar, bu okullara talebin daha çok Kadıköy

dı�ından oldu�unu söylerken, 84 yıllık
Özdemiro�lu okulunun imam hatibe

dönü�türülmesini istemeyen Kadıköylüler,
kararın iptali için 10 bine yakın imza topladı. 

KONUYLA ilgili görü�üne ba�vurdu�u-
muz E�itim-Sen Kad�köy 2 Nolu �ube

Ba�kan� Hamdi Çal�k ise 4+4+4 uygula-
malar� sonucunda pek çok ö�rencinin

okulundan adeta sürgün edildi�ini, ö�ret-
menlerin norm kadroyla okullar�ndan
ayr�lmak zorunda b�rak�ld���n�, velilerin
servislere mahkûm edildi�ini söylüyor. 

Ö�rencilerin ihtiyaçlar�n�n, e�itim biliminin
gereklerinin, velilerin taleplerinin yok

say�ld���n� söyleyen Çal�k, Kad�köy’deki
dönü�ümle ilgili ise �unlar� ifade ediyor:

“Bölgemizde bulunan Özdemiro�lu
�lkö�retim Okulu da, bu ö�retim y�l�ndan

itibaren imam hatip okuluna
dönü�türülmektedir. Di�er okullarda

oldu�u gibi bu okulumuzun
dönü�türülmesi de ö�renci ve velilere bir
dayatma �eklinde yap�l�yor. Bölgede ilk
ve ortaokula ba�layacak olan çocuk-

lar�m�z kendi sokaklar�ndaki okullardan
adeta sürgün edilecek, okullar� ellerinden
al�nacak. �mam hatip ortaokuluna �u ana
kadar kay�t yapt�ran ö�rencilerin önemli
bir bölümünün farkl� bölgelerden geldik-

lerini biliyoruz. Dolay�s�yla bu okulun
dönü�türülmesi semt sakinlerinin talebi

de�ildir. Bu bir dayatmad�r.”
Okula ba�lama ya��n�n 60 aya çekilmesi
yanl���ndan vazgeçildi�ine dikkat çeken
Çal�k, okullar�n dönü�türülmesinin de

daha büyük sorunlara yol açmadan iptal
edilmesini istediklerini belirtiyor. Çal�k

düz liselerin kald�r�lmas�n�n da çok büyük
bir yanl�� oldu�unu belirterek hedefin
çocuklar�n akademik e�itimden uzak-
la�t�r�larak “ara eleman” olarak yeti�tir-

ilmesi anlam�na geldi�ini söylüyor.
Çal�k’�n e�itim sisteminin karma�as�
içinde kalan velilere de önerileri var: 

“Birincisi; bir safla�maya itibar etmeye-
cekler. Yani dinle ilgili hassasiyetleri ne

olursa olsun, ister dindar olsun ister dinle
aras�nda mesafe olsun bu çocuklar�n

e�itim hakk�na bir müdahale oldu�unu
bilecekler ve böyle bir safla�maya pirim
vermeyecekler. �kincisi; E�itim-Sen’in de

kolayla�t�r�c� olmaya çal��t��� veli
örgütlenmeleri çabalar� var. Bu konudan
imtina etmeyecekler. Çocu�u okuldan
yeni mezun olan, yeni ba�layacak olan,
devam eden ya da  okulda çocu�u bile
olmayan insanlar, semtindeki çocuklar�n
e�itim hakk� için yan yana gelecekler. Bu
konuda at�lan ad�mlar var. Veli dernekleri
kuruldu, örne�in bir tanesi Kartal’da var;
Veli-Der. Bütün Anadolu yakas� ve tüm
�stanbul’dan velilerle ileti�ime geçmeye
çal���yor. �zmir’de de böyle dernekler ve

örgütlenme çal��malar� var. 
Çünkü sorun bir tek okul dönü�ümleriyle
ilgili de�il, SBS’de yeterli puan alamayan
ö�renci-lerle ilgili de�il, e�itimi ticaretin

bir konusu haline getirmektir sorun.
Paras� olan�n iyi e�itim ald���, paras�z ol-
mayan�n kaderine terk edildi�i bir sistem

bu. Özel okullar� özendirme, devlet
te�vikiyle destekleme gibi uygulamalar

da bunu gösteriyor. Örgütlenmelerini yan
yana gelmelerini tavsiye ediyoruz

velilere.”

“AKADEMİK
EĞİTİMİN ÖNÜ
KESİLİYOR”

Fer�at Ayar

Kadıköylü veliler 17 A�ustos
Cumartesi günü Özdemiro�lu

ilkö�retim okulunun imam hatibe
dönü�türülmesine kar�ı eylem yaptı.
Eyleme E�itim-Sen ve E�itim-�� de

destek verdi. 

Geçen yıl Kadıköy’de e�itime
ba�layan Kadıköy Anadolu �mam

Hatip Lisesi içindeki ortaokul
bölümü de Özdemiro�lu okuluna

ta�ınacak. 

Düz liselerin kaldırılmasıyla
ö�rencilere sunulan seçeneklerin

ba�ında gelen meslek liselerinde bu
yıl ö�renci sayısı daha da artacak.

Ancak meslek liselerinde üniversiteyi
kazanma oranı çok dü�ük!
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● Gök çe UY GUN

Ge zi di re ni �i et ki si ni sa nat ala -
n�n da yo �un ca gös te ri yor ma -
lu mu nuz... 

Ga ze te Ka d� köy’ün ta kip çi le ri
say fa la r� m�z da haf ta lar d�r di re ni� te -
ma l� kül tür sa nat ha ber le ri mi ze yer
ver di �i mi zi bi lir ler. Ben zer bir ha ber -
le kar �� n�z da y�z. La kin bu kez bir
fark la. Bi raz dan rö por ta j� n�
oku ya ca �� n�z Ka d� -
köy lü genç ya -
zar Ba tu han
Ded de’n in
ki ta b� n�n ad�
“Ça pul cu”. Ki -
ta ba biz zat ben
Ge zi Par k�’nda ki
Ça pul cu Kü tüp ha -
ne’de rast la d�m. Bu
il ginç te sa dü fün izi -
ni sü re rek ya za r� na
ula� t�m. Yi ne ho� bir
te sa düf le ya za r� m�z Ka -
d� köy lü ç�k t�. Da ha da il-
 gin ci; ö� ren dim ki
Ça pul cu’yu Ge zi is ya n�n -
dan ön ce yaz m��. Bu yu run,
bu ön gö rü lü, il ginç genç ya -
zar la yap t� ��m sa mi mi ve e�-
 len ce li soh be te...

� Se ni ta n� ma yan lar için kim
Ba tu han Ded de? Ded de ger çek so y-
a d�n m�?

As l�m Ba tu han �s ma il De de.
Göç men bir ai le nin or tan ca ço cu �u -
yum. Ce mal Sü re ya’y� çok se ve rim.
Ona ufak bir gön der me ol sun di ye so -
ya d� m� Ded de yap t�m. 

� Ça pul cu ilk ki ta b�n de �il. Ön -
ce ki ler den k� sa ca bah se der mi sin?

Be� ki ta b�m var. �lk ki ta b�m Mor -
fin siz Çe ki len Dü� San c� la r�, �i yir ki -
ta b�. Ben ‘’�i yir’’ ya z� yo rum
bi li yor sun dur. �kin ci ki ta b�m Ras yo -
nel �i zof re ni. Bu da de ne me ki ta b�.
Üçün cü ki ta b�m da Mor fin siz Çe ki -
len Dü� San c� la r� An ka Ku �u. Bu da
�i ir ki ta b�. Son ra Ça pul cu ge lir. Öy -
kü le ri min ol du �u bir ki tap ve en ak�l -
l� ço cu �um sa y� l�r �im di lik. En son
ki ta b�m da K�r m� z� Ero in. 

� Ge zi di re ni �iy le bir lik te  Ba� -
ba kan ta ra f�n dan me� hur edi len

“ça pul cu” ke li me si gün dem de iken,
se nin ki ta b� na denk gel mem epey te -
sa düf ol du. Ama sen ki ta b� ge çen y�l
ç� kar m�� s�n. Ge le ce �i mi gör dün?!
�a ka bir ya na ça pul cu ke li me si nin
se nin için an la m� ne dir?

Ge le ce �i gör mek di ye mem bu na
ama ba� ba kan ve onun la or tak ol gu -

lar ba r�n d� ran zih ni ye tin na -
s�l ol du �u nu çok iyi
bil di �im den ol du sa n� r�m.
Ki ta b�n için de ki her ka -
rak ter bi ra içen, öz gür ce
ya �a yan, ken di ni na s�l
iyi his se di yor sa öy le
dav ra nan bi rey ler.
Ya ni sa da ka ve bi at
kül tü rü ile ye ti� -
me mi� in san lar.
Hal böy le olun -
ca da bu ka rak -
ter ler de bir
öte  ki  le�  me
olu yor. Za -
rar l� bu lu -
nu yor lar.
Ev le rin de

zor tu tu lan
yüz de 50’ye gö re

bun lar çok kö tü adam lar...
Ça pul cu be nim için ‘öte ki’ olan...
� Bu ve si ley le ki ta ba il gi art t� m�? 

Art t� sa n� r�m ama ho� bir �ey de -
�il be nim ad� ma. Da ha ön ce ol sun is-
 ter dim bu il gi. Ba z� in san lar ki ta b�n
Ge zi Par k� olay la r�n dan son ra ç�k t� -
�� n� sa n�p be ni i�in ti ca ri bo yu tu nu
ko va la mak la suç lu yor. 

� Ba� ba kan, di re nen le re ça pul -
cu de yin ce, ki ta b�n da ki kah ra man -
la r�n üzer le ri ne al�n m�� lar m� d�r
der sin?

Ki ta b�m da ki ka rak ter ler za ten o
ge ni� al�n l� adam ve onun ta �� d� ��
zihniyet ta ra f�n dan ‘öte ki’ di ye i�a ret
edil dik le ri ni bi li yor lar d�. Bel ki bir ra-
 hat s�z l�k duy mu� ola bi lir ler öy le bir
adam ta ra f�n dan dil len di ril dik le ri
için.

� Ki tap ta ki ça pul cu lar sen ce
kim ler ve na s�l in san lar?

Sen sin, be nim, o, �u, bu... Emek -
li Ah met am ca n�n genç li �i nin bir bö -
lü mü, Ah met am ca n�n to ru nu, ken di
o� lu nun genç li �i, Gül tey ze nin li se -

ye gi der ken ho� lan d� �� adam. Çok da
gü zel in san lar, in san l� �� bi len ler...
Kar �� s�n da ki le ri et nik kö ken le ri ne,
di ni inanç la r� na ve gö rü� le ri ne gö re
ay�r ma dan ol du �u gi bi  ka bul eden
in san lar. 

� Ki tap ta hi kâ ye le rin hep si fark -
l� ama özün de hep ay n� ki �i den bah -
se di yor sun, hep o  is yan kâr ru hu
an la t� yor gi bi sin...?

Bu da Ça pul cu in san la r�n ka rak -
ter ola rak bir bi rin den çok da fark l� ol-
 ma d� �� n� gös te ri yor de mek ki bi ze.

Bu nu göz lem le di �i ne gö re sen de bir
Ça pul cu sun Gök çe! 

� Rö por taj bi ti yor, son söz le ri ni
ala y�m....

Se nin le rö por taj yap mak tan ina -
n�l maz ke yif al d�m Gök çe. Bun da
Ka d� köy lü ol ma n�n et ki si bü yük... Ti -
mes’la fa lan yap say d�m bu ka dar
mut lu ola bi lir miy dim bil mi yo rum.
Cid di yim! Ka d� köy ve in san la r� çok
ba� ka d�r be nim için. Ha ya t� ve ka d�n-
 la r� ö� ren di �i miz Ka d� köy so kak la r� -
na se lam ol sun…
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Kadıköylü alternatif yayınevi Altıkırkbe�’ten çıkan Çapulcu kitabı, tahmin edildi�inin aksine 
Gezi direni�inden önce yazılmı�. Kendinden yola çıkarak yüzbinlerce çapulcuyu anlatan 

Kadıköylü yazar Batuhan Dedde, “Herkesin bir cümlesi var kapa�ın altında...” diyor. 

Kitabın adı “Çapulcu” ama
GEZi’DEN ÖNCE YAZILDI!
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GEZi’DEN ÖNCE YAZILDI!

“Kadıköy, kalbi olan bir toprak parçası...”
� Kitabın giri�inde Kadıköy

sokaklarına gönderilen bir selam
var. Senin için nasıl bir �ey
Kadıköylü olmak?

Elhamdülillah öyleyim! (gülüyor)
Benim için de�il sadece eminim
bütün Kad�köylüler için harika bir

durumdur. Art�k Kad�köy’de
de�ilim ama çok kli�e bir durum

da olsa, kalbim hep orada...
Kad�köylü olmak için orada

do�up büyümek de gerekmiyor,
bu �ekilde dü�ünmüyorum. Bir
kere dola�t�n m� sokaklar�nda,

Moda’da oturup bir çay içtin mi,
sokaklar�nda aylak aylak

dola��rken bir kad�na a��k oldun
mu, yard�ma ihtiyac�n oldu�u bir

anda hiç tan�mad���n insanlar

sana yard�m etti mi, tamam art�k
sen Kad�köylüsün! Hissetmekle
alakal�, Van’�n bir köyünde de
ya��yor olsayd�m da kendimi

Kad�köylü hissederdim. Bir gün
Kad�köy ve sokaklar� üzerine de
bir kitap yazmak istiyorum. Hak
ediyor bunu Kad�köy. Kalbi olan

bir toprak parças�. Üzerinde
yürürken seninle konu�uyor gibi.

Barlar soka��n�n oralarda çok
kald�r�mla dertle�ti�im oldu. Gerçi

biraz alkollüydüm ama yine de
de�i�ik bir �ey. Ba�ka bir yerde

yapamazs�n bunu çünkü kald�r�m
so�uk gelir. Kad�köy’de öyle
de�il. Sanki sokakta yatsan,

kald�r�m üzerini battaniye olarak
örtecek gibi geliyor bana. 

Kitabın adı “Çapulcu” ama
GEZi’DEN ÖNCE YAZILDI!
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● Kadir �NCESU

“Körler ülkesinde ayna satarcas�na
Okuyan Toplum Projesi uygu-
lan�yor” diyen Kad�köy e�itmen

Ferhat Özen, projesini Gazete Kad�köy’e
anlatt�....   
� Oku yan Top lum Pro je si ne dir?

Oku yan Top lum Pro je si bir ay d�n lan ma
par ça c� ��, bel ki bir ço ban ate �i dir. Ay d�n lan -
ma fi �e �i ile ate� bö ce �i ara s�n da bir ���k bel -
ki... Yap t� �� m�z i�, il kö� re tim de  ki tap tan
kop ma n�n ba� la d� �� 7. s� n�f tan li se so na ka -
dar, odak lan ma sü re si 5 da ki ka ya dü� mü� di-
 ji tal yer li le ri ve çev ri mi çi ço cuk la r�  oku ma ya
gü dü le mek… Ay r� ca ve li ve ö� ret men aya -
��n da  ve li des tek e�i ti miy le, ö� ret men le re
dö nük “Okul lar da Oku ma Al�� kan l� �� Na s�l
Ka zan d� r� l�r?” kon fe rans la r�… Bu an lam da
“Oku yan Top lum Pro je si” bir çer çe ve pro -
je… �çin de “Oku yan Park”, “Park lar Ki tap
Aç s�n”, “Al�� ve ri� Lis te le rin de Ki tap la ra da

Yer Var” gi bi alt ça l�� ma lar da var. 
Ne den “Oku yan Top lum Pro je si” di yo -

ruz? Çün kü kü re sel güç ler 60 y�l d�r ül ke miz -
de yu ka r� dan a�a �� Oku-MA-yan Top lum
Pro je si uy gu lu yor. K� r�n t� güç ler se (*) yal-
 n�z ca 6 y�l d�r a�a �� dan yu ka r�, aka de mik ‘ç�l -
g�n l�k’ ya pa rak, rüz gâ ra kar �� du ru yor, kör ler
ül ke sin de ay na sa tar ca s� na Oku yan Top lum
Pro je si uy gu lu yor.   
� Si zin fark l� ola rak yap t� �� n�z ne dir?

Vic tor Hu go, “Ey �a ir, ba na ya� mur dan
söz et me, ya� d�r” der.  Biz su num lar da ö� -
ren ci ye ki tap tan söz et mi yo ruz. On la r�n yü re -
�i ne oku ma is te �i ya� d� r� yo ruz. “Ki tap”
de me den ki ta b�, ula ��l ma s� ve ba r� ��l ma s� ge -
re ken önem li bir kül tür nes ne si ola rak ak�l-
 la r� na ko yu yo ruz. On la r� oku ma ya
gü dü lü yo ruz. On lar da oku ma aç l� �� uyan d� -
r� yor, bir an lam da oku ma a�� s� ya p� yo ruz on-
 la ra. Çün kü da ha do �u� tan ba� la ya rak ona
gö re ye ti� mek ge re kir di. Mo del sun ma dan,
gü dü le me den, ‘Oku’ de mek hiç bir i�e ya ra -
maz. Çün kü oku ma edi mi emir ki pi ni sev -
mez. �s lam co� raf ya s� bu nun ka n� t� d�r.
Di ni nin ilk em ri ‘Oku’ ol ma s� na kar ��n bu
co� raf ya oku mu yor. Oy sa bir za man lar H� -
ris ti yan Ba t�’ya, sa y� say ma y� bi le Müs lü man
Arap lar ö� ret mi� ti.   
� Oku yan Top lum Pro je si kap sa m�n da pek
çok okul da se mi ner ler ver di niz. Bu se mi -
ner le rin ama c� na ula� t� �� n� dü �ü nü yor mu -
su nuz?

Biz bu nu dü �ün mek ten öte gö rü yo ruz.
Al d� �� m�z bin ler ce ge ri bil di rim de gö rü yo -
ruz. 200 okul da 30 bin ö� ren ci ye ula� t�k. Kit -
le su num la r� d� ��n da, atöl ye ça l�� ma s� için de,
60-70 ki �i lik ki tap tan, kül tür den ka çan ek ran
ba ��m l� s� ma� du ru, odak lan ma sü re le ri 5 da -

ki ka ya ka dar dü� mü� zor s� n�f la ra ön ce (Ja -
pon la r�n yap t� �� gi bi) kül tür �o ku, son ra kül -
tür te ra pi si uy gu la d�k. Al d� �� m�z ge ri
bil di rim ler ger çek ten �a ��r t� c�: “Ha ya t�m da
bir dö nüm nok ta s� ol du”, “Hat ta di ye bi li rim
ki bi zi ka ran l�k tan kur tar d� n�z”,  “Bu kon fe -
rans ta gör me yi ö� ren dim. Dar bir
pen ce re den de �il de ge ni�
bir pen ce re den bak-
 ma y� ö� ren -
dim”, “Bun dan
son ra hep ki tap
o k u  y a  c a  � � m ” ,
“Ki tap oku ma d� -
��m için pi� ma n�m”,
“ Ki tap oku mu yo rum
ama bun dan son ra em-
i nim ki en az y�l da 20
ki tap oku ya ca ��m”, “He -
men ye ni bir ki tap da ha
al�p oku mam ge re ki yor”
vb… �a ��r t� c� ge ri bil di rim -
ler… Bir ö� ret me nin yaz d�k -
la r� da ha da �a ��r t� c�y d�… “Her
cüm le yi, her ke li me yi ür pe re rek
iz le dim, din le dim. Din le mek, ko -
nu� mak tan zor dur. Ama din le yip bu ka dar
ke yif ala bi le ce �i mi, ken di miz le yüz le� me nin
bu ka dar ac� ve re ce �i ni dü �ü ne mez dim. Bir
ö� ret men ola rak Oku yan Top lum Pro je si ni

tam an la m�y la des tek li yo rum” gi bi bi zi ger -
çek ten �a ��r tan, se vin sek mi üzül sek mi bi le -
me di �i miz  tep ki ler bun lar.
� Si zi bu ça l�� ma ya iten se bep ler ne -
-ler dir?   

Bu gün e�i ti mi mi zin ya �a d� �� kri -
zin te me lin de, okul la r�n oku ma y�
sev di re me me si ya t� yor.  Dün ya ya -
�am bo yu ö� ren me ye ge çer ken
biz de ö� ren ci ler bi le oku mu yor.
Hat ta ö� ret men ler de… Ki ta b�
hâ lâ okul la ve okul ya ��y la s� -
n�r l� bir ders ge re ci say d� �� -
m�z için ki ta b� ta til le
bu lu� tu ra ma d�k ör ne �in.
Ta til çan ta s�n da di� f�r ça -
s� n�n ya n� na ki ta b� ko ya -
ma d�k.

Çün kü e�i ti mi mi -
zin bir da ma r� t� ka l�...
Bu ko �ul lar da yap t� -
�� m�z; y�l la r�n so -

�ut tu �u ö� ren ci yi,
ki tap tan, kül tür den ka çan 'bü yü me -

nin f�r t� na s� na ya ka lan m�� er gen le ri mi zi' ki-
 tap la ba r�� t�r mak. On la r� oku ma ya
k�� k�rt mak...
� Ger çek ten de az m� oku yo ruz?

Tür ki ye'de okur ya zar ora n� yüz de
95.78’e yük sel di. (En okur ya zar il le rin An-
 tal ya, Te kir da� ve �z mir ç�k ma s� si ya se ten
ay r� ca de �er len dir me ye de �er.) 

An cak UNES CO ar t�k, al fa be okur ya zar -
l� �� n� bir e�i tim ba sa ma �� ka bul et mi yor. Y�l -
da, ders ki ta b� d� ��n da, 6 ile 20 ara s�n da ki tap
okun ma s� ko �u lu nu ge ti ri yor UNES CO
okur ya zar sa y�l mak için.

Ço cuk Vak f�’n�n, E�i tim-Sen’in yap t�r -
d� ��, Bil kent Üni ver si te si Türk Di li ve Ede bi -
ya t� Bö lü mü yük sek li sans ö� ren ci le ri nin
yap t� �� “Tür ki ye’de Ki tap” ba� l�k l� ben zer
bir çok ara� t�r ma oku ma kar ne mi zi or ta ya ko -
yu yor. Tür ki ye’de dün yay la kar �� la� t�r ma l�
ki tap oku ma oran la r�, (Ba s� lan ki tap, sa t� lan
ki tap de �il) her ya� gru bun da ol ma s� ge re ke -
nin çok al t�n da . 
� Ki ta b� n�z dan söz eder mi si niz?

Ko lay ca ay r�m sa ya ca �� n�z gi bi, “Ki tap -
la r� m�z Ka nat la r� m�z”, ki ta b�n ma ni fes to su
ol ma sa v�n da. Öte yan dan, bin y�l l�k kül tür
ta ri hi miz de ki yük se li� le rin ve dü �ü� le rin
elek tro su nu k� r�k çiz gi ler le ve rir ken, 13. yy.
�s lam Ay d�n lan ma s�’n�, 1923 Cum hu ri yet
Ay d�n lan ma s�’n�; �b ni Rü�d’ü, Fa tih’i, Ata -
türk’ü, Fik ret’i, Akif’i.... sa hip le ni yor, gü nü -
mü zün ‘tek no lo jik ye ni Or ta ça ��’n� ise d�� ta
b� ra kan çok düz bir çiz gi çe ki yor. Oku ma
kül tü rü nü ek sen alan bir çiz gi... (68 ku �a �� -
n�n oku yan bir ku �ak ol du �u nu göz ar d� et ti -
�i için bel ki bu ele� ti ri le bi lir.) Ne den böy le
bir çiz gi çe ki yor? Bü yük re sim de kül tü rel fay
hat la r� m�z da ki k� r�l ma la r� gös ter mek, ez ber
boz mak ve bel ki-su num la r� m�z da ol du �u gi -
bi-bir kül tür �o ku ya �a ta rak ‘oku ma yan’
okur ya zar la r� (!)  oku ma ya k�� k�rt mak, (pro -
vo ke et mek) ki ta b�n en bi rin ci sa v�...  Bü tün
yük se li� le rin (�b ni Rü�d- Fa tih- Ata türk) bi-
li mi, Ay d�n lan ma y�, ka le mi, mü rek ke bi mer-
 di ven yap t� ��, bü tün dü �ü� le rin se, bun la r�
d�� la yan  ce ha le tin bo� lu �un da ger çek le� ti �i
sa v� i� le ni yor ki tap ta.

Adolf Hit ler, bu ne den le: “Oku ma yan,
dü �ü ne me yen bir hal ka sa hip ol mak ik ti dar
sa hip le ri için ne gü zel �ans t�r” der.

Mar tin Ess lin, “Te le viz yon lar la kör,
walk men ler le sa ��r edil dik” di yor. Biz Cum -
hu ri yet’in bü tün ka za n�m la r� n� ha z�r bul du -
�u muz için, sa n� yo ruz ki de mok ra si ye de
öy le ge çe ce �iz. Ek ran la r� m� z�n ba ��n da, TV
rek la m�n da ki gi bi… Yat çaz kalk çaz, yat çaz
kalk çaz…   Ho op de mok ra si ye gel mi �iz.
Yok böy le bir �ey… Oku ma yan top lum lar da
de mok ra si nin ca hil ler zor ba l� �� na dö nü �e ce -
�i ni  unut ma ma l� y�z..

(*) K� r�n t� Kül tür Sa nat Der gi si, Oku yan
Top lum Pro je si ne des tek ve ren gö nül lü le rin
en önem li si. Ay r� ca pro fes yo nel an lam da da
Oku yan Top lum Pro je si’nin  ba� lan t� la r� n�
ve halk la ili� ki le ri ni sa� l� yor.
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uy gu la r� m�z, e�er on lar la dost olur,
di lin den an la ma y� ö� re nir sek ya �a m� -
m�z bo yun ca bi ze bü yük bir yol gös -
te ri ci olur lar. Çün kü duy gu lar yo luy la

el de et ti �i miz bil gi le ri ba� ka hiç bir ka nal dan o
den li do� ru ve sa� l�k l� bir �e kil de el de ede bil -
me miz ola s� de �il dir. O ne den le duy gu la r� m� z�
co� kuy la ya �a ya bil me li, bas k� al t�n da tut ma -
dan en ya k�n dos tu muz ol ma l� d�r lar. Ör ne �in
öf ke miz, bi linç li bir bi çim de or ta ya ç�k t� �� za -
man say g�n l� �� m� z� sa� la ya bi lir. Ba na ya p� lan
bir say g� s�z l�k ol du �un da çok öf ke le ni rim. Fa -
kat öf ke mi o an or ta ya koy mam. Bir gün son -
ra ne ka dar k� r�l d� �� m� ya ya z� l� ve ya söz lü ola -
rak kar �� ta ra fa mut la ka ile ti rim. Bu gü ne dek
en ile ri dü zey de özür di le me yen hiç kim se ol -
ma d�. Oy sa ki öf ke an�m da söy le sey dim, du -
rum da ha sert le �e bi lir di. Kor ku muz yo lu mu zu
ka pat ma dan, ce sa re ti mi zi k�r ma dan bi zi teh li -
ke ler den ko ru ya bi lir. Çün kü ca hil ce sa re ti ka -
dar kö tü bir �ey yok tur. Ce sa ret bi linç li ol ma -
l� d�r. Üzün tü müz ken di si ne ku cak aç t� �� m� z�
bil me li. Bi zim sa hip len me di �i miz, sev gi, �ef -
kat ve an la y�� la kar �� la ma d� �� m�z üzün tü de rin
ya ra lar açar. Ya s� m�z; ka ra lar ba� la ma y� de �il,
ve fa, ba� l� l�k, sev gi ve say g� duy gu la r� m� z� ifa -
de ede bil me li dir. �m ren me duy gu la r� m�z; kar -
�� ya en ufak bir za rar ver me den kar �� y� da te� -
vik ede rek bir lik te her iki mi zin ba �a r� yo lu nu
aç ma l� d�r. Utan c� m�z; yüz ak l� �� ile hak ka, hu -
ku ka say g� l�, il ke li, ah lak l�, er dem li ya �a ma n�n
yol gös te ri ci si ol ma l� d�r.

Duy gu la r� m� z�n ver mi� ol du �u bil gi ler,
do� ru dan ken di kay na �� m�z dan gel di �i için
duy gu d� �� al g� la ma lar la el de edi len bil gi ler den
çok da ha güç lü dür ler. Çün kü on lar bi zim par -
ça la r� m�z d�r lar, biz de üre mi�, biz de ge li� mi� -
tir ler. Duy gu la r� m�z yar d� m�y la öz far k�n da l� �� -
m� z� ar t� ra bi lir; in san lar la, do �ay la, dün yay la
da ha gü ven li ve güç lü ili� ki ler ku ra bi li riz. Duy -
gu la r� m�z la dost ola rak en ile ri dü zey de ki ya -
ra la r� m� z� iyi le� ti re bi li riz.      

�n san l�k dün ya y� ve di �er in san lar la olan
ili� ki le ri ni duy gu la r� va s� ta s�y la de ne yim le me yi
di lin den çok da ha uzun sü re kul lan m�� t�r.
200.000 y� la ula �an in san l�k ta ri hi nin son
50.000 y� l�n da in san lar ko nu �a rak an la� mak -
ta d�r lar. 150.000 y�l duy gu la r� n�n zen gin li �i ve
reh ber li �i ile yol la r� n� çiz mi� ler dir. �n san lar ge -
li �ip bil gi len dik çe sü rek li bir �e kil de duy gu la -
r�y la bil gi le ri ara s�n da çe li� ki ya �� yor lar. Ak�l la -
r� ve bil gi le ri duy gu la r� n�n zen gin li �i için de ya -
�a ma la r� na en gel olu yor. Oy sa ki duy gu lar ru -
hun gi ri� ka p� s� d�r. Duy gu la r� m� z� ge li� ti re rek
ken di miz le, do �ay la, iç dün ya m�z la da ha iyi
dost ola bi li riz.

“Ben çok duy gu sa l�m” di yen pek çok in -
san ta n� r�m. Duy gu sal l� �� duy gu la r�n em ri ne
gir mi� ola rak ya �ar lar. Duy gu la r� on la ra güç
ye ri ne za y�f l�k ge ti rir. Ce sa ret ye ri ne kor ku ve -
rir. �ra de ye ege men lik ye ri ne k�s kanç l�k ve çe -
ki� me ye yön len di rir. Ev le nen genç in san la ra
ba k�p im re ni yo rum. Ön le rin de ne ge ni� bir
ufuk, ne gü zel bir ya �am umu du var... Oy sa ki
on lar ay n� be nim ev li li �i min ilk 15 y� l�n da yap -
t� ��m gi bi duy gu la r� n� bir ya na b� ra k�p ya �am -
la r� n� ak�l la r�y la, bil gi le riy le, fi zik sel ye te nek le -
riy le ve dün ya sal is tek le riy le yön len dir me ye
ça l� �� yor lar. Ne ler kay bet tik le ri nin hiç far k�n da
ol ma dan. Ben de bü yük zor luk lar la yap t� ��m
dü �ü nün borç la r� n� kar �� la mak, evi min ki ra s� n�
öde mek, zor da olan i�i mi ay d�n l� �a ç� ka ra bil -
mek için ge ce gün düz ça l� �� yor dum. Ha ya t�m
i�, güç, borç, harç için de ge çi yor du. Duy gu lar
ne dir, bir lik te ya �a ma ya ba� la yan in san lar
ara s�n da duy gu sal be ra ber lik na s�l sa� la n�r,
duy gu sal bü tün lük sa� la na rak ya �am na s�l
gü zel le� ti ri lir, bir lik te ne re le re ula �� la bi lir?...
Böy le �ey ler üze rin de hiç dü �ü ne me di �im gi -
bi, dü �ün mem ge rek ti �i ni de dü �ün mü yor -
dum. Ha ya t� m�, kor ku la r�m, en di �e le rim, h�r -
s�m, yö ne ti yor du. He nüz Gü zel Sa nat lar Aka -
de mi si’nde okur ken ev len di �im gen ce cik, p� -
r�l p� r�l, gü zel ler gü ze li e�im de an ne sin den,
ba ba s�n dan, çev re sin den ay n� �ey le ri gör dü -
�ü için ev li li �i tüm bu dün ya sal so run la r� pay -
la� mak ola rak gö rü yor; bü yük bir say g�n l�k ve
öz ve ri için de ayak uy du ru yor du.

Ben, sev gi yi, sev di �im in san la r�n ya ni ai le -
min ge le ce �i ni gü ven ce al t� na al mak, gün lük
ge rek si nim le ri ni en iyi bi çim de kar �� la mak,
on la r� utan d�r ma ya cak er dem li bir ya �a m�
olu� tur mak, top lum da ken di me ve ai le me
say g�n bir yer ka zan d�r mak ve on la ra he lal ek -
mek ye dir mek ola rak gö rü yor dum. Bun la r�n
hep si ni de ya va� ya va� ger çek le� ti ri yor dum
ama, e�i min duy gu sal bo� luk ve yal n�z l�k için -
de ya �a d� �� s� k�n t� la r� ve so nuç ta has ta lan ma
ris ki ni gö re me mi� tim.

Mut lu lu �u muz da mad di ve fi zik sel ge rek -
si nim le ri mi zin kar �� lan ma s� önem li bir yer tu -
tar. Ya ni iki gö nül bir olun ca sa man l�k bi raz
zor sey ran olur ama yal n�z ca dün ya sal �ey le -
re odak lan mak da tek çö züm yo lu de �il dir.
Sev gi ve iç ten lik le ya �an ma yan bir cin sel lik
te ca vüz ka dar ac� ve re bi lir. En gös te ri� li sof ra -
lar sev giy le pay la ��l m� yor sa t� k�n mak tan ba� -
ka bir i�e ya ra ma ya bi lir, sa ray lar da zin dan
ezi ye ti çe ki le bi lir.  

Ge çen ler de bir ölüm ila n� var d�. Tür ki -
ye’nin en var l�k l� ai le le rin den bi ri ne men sup
olan an ne si ölün ce k� z�, ver di �i ilan da; an ne si -
nin mut lu lu �u bu la ma dan öl dü �ün den söz
edi yor du.

Ha ya t�n fi zik sel, dü �ün sel, duy gu sal ve
ruh sal yön le ri nin far k� na var ma dan ve bu bi -
linç için de bir den ge ye ula� ma dan zen gin bir
ha yat ya �a mak ve mut lu lu �a ula� mak ola s�
de �il dir.  

D
Çevrimiçi çocukları
okumaya güdülemek!
Çevrimiçi çocukları
okumaya güdülemek!
Çevrimiçi çocukları
okumaya güdülemek!
Çevrimiçi çocukları
okumaya güdülemek!
Çevrimiçi çocukları
okumaya güdülemek!

Kadıköy’de pek çok okulda
seminerler veren Kadıköylü

e�itmen Ferhat Özen ile
Okuyan Toplum Projesi’ni

konu�tuk. 

Çevrimiçi çocukları
okumaya güdülemek!
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● Semra ÇELEB�

Us ta oyun cu lar Rut kay Aziz ile Ta ner
Bar las’� y�l lar son ra ti yat ro sah ne sin de
bu lu� tu ran Per de ci Oyun cu la r�’n�n ilk

ve bü yük il gi gö ren oyu nu “Ada let Siz si niz”,
1 Ey lül Dün ya Ba r�� Gü nü’nde 11. Ka d� köy
Be le di ye si Ti yat ro Fes ti va li kap sa m�n da Se la -
mi çe� me Öz gür lük Par k�’nda ki am fi ti yat ro da
Ka d� köy hal k�y la bu lu �a cak. Geç ti �i miz se zon
sah ne ye kon ma s� na ra� men bin ler ce ki �i nin iz -
le di �i oyun, ta rih bo yun ca sis tem ta ra f�n dan en
kor kunç hak s�z l�k la ra u� ra yan dört ki �i nin üç
ger çek hi kâ ye si ni ko nu edi ni yor. 

Ada let kav ra m� n�n çok ya k� c� bir �e kil de
gün de mi miz de ol du �u, bü yük hak s�z l�k lar la
bo �u� tu �u muz �u gün ler de, sah ne den in san l� -
��n ada let ara y� �� na ���k tut ma ya ça l� �an Per de -
ci Oyun cu la r�’ndan Ta ner Bar las ile gö rü� tük;
ta rih bo yun ca ya �a nan ada let siz lik ler den, Ge zi
di re ni �in de ki ada let ta le bi ne ka dar bir çok ko -
nu da ko nu� tuk.

� Rut kay Aziz ile bir lik te Per de ci Oyun-

 cu la r�’n� kur du nuz ve ilk oyu nu nuz “Ada let
Siz si niz” ile se yir ci kar �� s� na ç�k t� n�z. Ne den
“ada let” kav ra m� çer çe ve sin de bir oyun sah-
 ne le me yi seç ti niz?

Ada let kav ra m� bun dan M.Ö. 500 y� l�n da
bi le Sok ra tes’in ba �� n� be la ya sok mu� bir kav -
ram ve hâ lâ gü nü müz de ada let tam ola rak uy -
gu lan m� yor. Özel lik le ül ke miz de için de
ya �a d� �� m�z ko �ul lar da ada le tin mül kün te me -
li ol du �u kav ra m� ya ni “ada let dev le tin te me li -
dir” söy le mi unu tu lu yor. Ada let siz lik ler
ül ke miz de in san la r�n se ne ler ce içer de kal ma -
s� na, 12 Ey lül za ma n�n da ol du �u gi bi ço cuk la -
r�n ya� la r� bü yü tü le rek ölüm le ri ne, idam la r� na
ne den olu yor. Bu ne den le ada let kav ra m� bi -
zim için çok önem li. 

Bu nu ir de le mek, üç epi zot la Soc ra tes; Ga -
li le o ve Sac co Van zet ti epi zot la r�y la MÖ. 500.
yüz y�l dan 1927’le re 1977’le re ta �� ya rak bu gü -
ne bir gön der me yap mak is te dik. 

Soc ra tes M.Ö 428’de do� mu� bir bil ge ki -
�i. Bu bil ge ki �i so kak lar da mey dan lar da do la -
��p genç ler le ko nu �u yor, on la r� ya �am la r� n� ve

dü ze ni sor gu la ma ya dö nük so ru lar so ru yor. Bu
yüz den o dö ne min dü ze ni ta ra f�n dan suç la n� -
yor, genç le ri kan d�r mak la ve ye ni tan r� lar ya -
rat mak la… Kent mec li si ta ra f�n dan ku ru lan bir
yar g� la ma sis te mi için de yar g� la n� yor. As l�n da
do� ru la r�n dan vaz geç me di �i için, bel ki çok az
bir ce zay la kur tu la bi le cek ken, bal d� ran zeh ri
içe rek ölü me mah kűm edi li yor. Bir ar ka da ��
Kri ton ta ra f�n dan ka ç� r� la bi le cek ken bu nu red-
 de di yor ve ken di ni ölü me ya t� r� yor. Ve 2010
y� l�n da g� ya b�n da ya p� lan bir yar g� la may la suç-
 suz ol du �u ka bul edi li yor. 

Ga li le o bil di -
�i niz gi bi
1600’ler de ya �a -
m�� bir bi lim ada -
m�. Ko per nik’in
dün ya gü ne �in et ra -
f�n da dö ner ve ka -
ina t�n mer ke zi
gü ne� tir te ori si ni,
Hol lan da l� bir göz -
lük çü den il ham ala -
rak yap t� �� bir
te les kop la is pat et m-
e ye ça l� �� yor. Bu ne-
 den le bir ki tap
ya z� yor ve bu ki tap ki -
li se nin o za man ki sis-
 te mi ne ve de �er
yar g� la r� na ay k� r� ge li -
yor çün kü ki li se ka ina -
t�n mer ke zi nin dün ya
ol du �u nu ve gü ne �in
dün ya n�n çev re sin de
dön dü �ü nü id di a edi yor.
Bu yüz den Ga li le o yar g� la n� yor ve an cak ki ta -
b� n� bas t�r ma ma s� ve gö rü� le ri ni yay ma ma s�
kar �� l� ��n da ya �a m� ba ��� la n� yor. Flo ran sa’da
sür gün de ön ce göz le ri ni kay be di yor son ra da
ölü yor. Onun da iti ba r� 339 y�l son ra ia de edi -
li yor. 

Sac co ve Van zet ti, 1900’ler de Ame ri ka’ya
gö çen iki �tal yan göç men. O dö nem de Ame ri -
ka’da anar �ist le re ve göç men le re kar �� yü rü tü -
len olum suz bir si ya set var. Bu ne den le
göç men le re ve anar �ist le re göz da �� ver mek
için bu iki suç suz in san bir mu te me di soy mak -
la ve bir po li si öl dür mek le suç la n� yor ve yar g� -
la n� yor lar. Suç suz luk la r� çok aç�k, çün kü
ka n�t lar or ta da an cak bun lar suç la n� yor lar ve
1927 y� l�n da idam edi li yor lar. Ve 50 y�l son ra
1977 y� l�n da da g� yap la r�n da ya p� lan bir yar g� -
la ma so nu cun da suç suz ol duk la r� an la �� l� yor ve
be ra at edi li yor lar. Bu üç epi zot tan da gö rül dü -
�ü gi bi in san lar öl dük ten son ra ada let bel ki bir
an lam da ye ri ne ge ti ri li yor ama ne ya z�k ki geç
ge len ada let ada let de �il dir. Bu ada let siz lik gü -
nü mü zün dün ya s�n da da ma ale sef sür mek te.
Biz bun la r� vur gu la ma ya ça l�� t�k bir bu çuk sa -
at lik oyu nun için de. 

� Tür ki ye’den ada let siz lik ör nek le ri ni ne -
den ele al ma d� n�z?

M.Ö. 500’lü y�l lar dan 1927’ye akan ada -
let siz lik bi zim gü nü mü zün ada let siz li �i ne de
���k tu tu yor çün kü. Gü nü mü zün ada let siz li �i ni
ba� ka bir oyun da vur gu la ma y� ye� le dik. �u an
Mus ta fa Bal bay’�n Yar g� ta tör’ünü ça l� �� yo ruz
Rut kay bey le. Ola nak la r� m�z el ve rir se önü -
müz de ki se zon Yar g� ta tör’ü sah ne le ye ce �iz. 

� “Ada let siz si niz” de vam ede cek mi pe -
ki? Çün kü sa de ce bir se zon oy na d� n�z…

Evet, onu da oy na ma ya de vam ede ce �iz.

Bir se zon oy na d�k ama çok gez dik çok oy na -
d�k. Tam 80 oyun sah ne le dik. Rut kay be yin de
be nim de tek i�i miz bu ol du ge çen se zon, ba� -
ka bir pro je de yer al ma d�k, tüm ener ji mi zi bu -
na ver dik. Ana do lu’yu gez me yi ken di mi ze
gö rev edin dik. An tak ya’dan tu tun �s ken de run,
Mer sin, Bur dur, Trab zon, Ri ze, An tal ya, Mer -
sin’e ka dar bir çok kent te oyu nu mu zu iz le yi -
ciy le bu lu� tur duk.

� Yurt d� �� na tur ne ye git ti niz mi?
Yurt d� �� na git me yi plan l� yo ruz. Bel ki ge -

le cek se ne Al man ya tur ne si
ya pa ca ��z. Çün kü bir iki oyun
için tur ne ye git mek çok ma li -
yet li olu yor. O yüz den 15-20
gün lük bir Al man ya ve çev -
re si ne tur ne dü zen le me yi dü -
�ü nü yo ruz, ola nak la r� m�z el
ve rir se.  

� Oyun ba� la ma dan
ön ce Ga li le o’yi an la tan bir
�ar k�, Jo an Be az’�n Sac co
ve Van zet ti için yaz d� ��
�ar k� ça l� yor. Se yir ci ler
kol tuk la r� na otu rur ken
çok tan oyu nun içi ne gir-
 mi� olu yor. Bu özel bir
yön tem mi dir ti yat ro da,
yok sa siz mi böy le dü �ün -
dü nüz?

Se yir ci yi ya oy na d� -
�� n�z oyu na ta n�k eder si -
niz ya da oyu nun içi ne
so kar s� n�z. Bu bir ti yat -

ro yön te mi dir. Brecht’in epik ti y-
at ro su se yir ci yi oyu na ta n�k eder,
Sta nis lavs ki’nin me to dun da se yir ci yi oyu nun
içi ne so kar on la r� duy gu lan d� r�r. Biz bu oyu-
 nun ya p� s� için de ?recht’in yön te mi ni da ha ge -
çer li bir yön tem ola rak gör dük ve onu
uy gu la ma ya ça l�� t�k. Bi li yor su nuz oyu nun
için de de se yir ciy le za man za man di ya log lar
ku ru yo ruz. So nun da da Ata türk’ün bir sö züy -
le bi ti ri yo ruz “�s tik lal, is tik bal ve hür ri yet an -
cak ada let le ka im dir.”  Bu ta bi ki se yir ci yi
ola ya ta n�k l�k et mek ve olay la r� sor gu lat mak
ko nu sun da et ki li bir yön tem. 

� Na s�l tep ki ler al d� n�z se yir ci den?
�na n�r m� s� n�z Ma ni sa’n�n d� ��n da git ti �i -

miz her yer de bü yük bir co� kuy la kar �� lan d�k.
Do lu sa lon la ra oy na d�k, se yir ci ler da ki ka lar ca
ayak ta al k�� la d�. Bu bi zim için çok co� ku ve
umut ve ri ciy di. 

� Ka d� köy’de na s�l bir kit le bek li yor si zi
siz ce?

Ka d� köy ta bi çok ay d�n, çok du yar l� bir ke -
sim. Bu yüz den Ka d� köy’de ki her oyu nu muz -
da Ana do lu’yu arat ma ya cak bir co� kuy la
kar �� la n� yo ruz ve Ka d� köy’e git me yi öz lü yo -
ruz. 

� 11 y�l d�r Ka d� köy Be le di ye si bu ti yat ro
fes ti va li ni dü zen li yor. Ger çek ten hal k�n bu
fes ti va le il gi si çok faz la. Da ha ön ce o am bi -
yan s� gör dü nüz mü?

Ha y�r gör me dim. �lk kez bu fes ti va le ka t� -
l� yo rum. An cak ge çen yaz �e hir ve Dev let Ti -
yat ro la r�’n�n ka pa t�l ma s� na kar �� Öz gür lük
Par k�’nda dü zen le nen Sa nat Ma ra to nu et kin li -
�in de mim ti yat ro su yap m�� t�m. Ora da ki or tam
çok gü zel di. Sa y�n Se la mi Öz türk oyu nu iz le -
me ye gel di �in de ya n� na gi dip te �ek kür et mi� -
tim. Sa nat ko nu sun da ki gi ri �im le ri sa na ta
ver di �i de �er öv gü ye de �er. Sah ne le ri ni üc ret -

siz ve ri yor, ti yat ro olu �um la r� na im kân sa� l� -
yor. Bu, Ka d� köy Be le di ye si’nin ti yat ro ya bü -
yük kat k� s�. 

� Önü müz de ki y�l ki fes ti val de de si zi
“Yar g� ta tör” ile gö re bi le cek mi yiz?

Sa n� yo rum ve umu yo rum. Bi zim ba� l� ol -
du �u muz Ay sa Or ga ni zas yon, sa n� yo rum ki
ge le cek se zon için de bi ze Ka d� köy Be le di ye -
si’nin sa lon la r�n da yer bul mu� tur. Fes ti val de
Ka d� köy lü se yir ciy le bu lu� mak da ha ri ka ola-
 cak. 

� Ti yat ro nun d� ��n da da si zi di zi ler de ve
si ne ma film le rin de gö rü yo ruz. Ye ni se zon da
bu tür pro je ler de gö re cek mi yiz si zi?

Ti yat ro bi zim as�l i�i miz ama bu asal i�i -
miz ne ya z�k ki as ga ri ko �ul lar da ki ya �a m� m� -
z� ida me et tir mek için ye ter li de �il. Bu i�i mi zi
de vam et ti re bil me miz için is te sek de is te me sek
de bir ta k�m yan pro je le re dâ hil olu yo ruz. Bu
ba zen için de ol ma y� is te di �i miz pro je ler olu -
yor. Me se la son dö nem yer li film ler den “Yü re -
�i me Sor” böy le bir pro jey di. Ama ba zen de
ba z� di zi ler de is te me den de ol sa ol mak du ru -
mun da ka l� yo ruz. Bu na bir an lam da ödün ver-
 mek de di ye bi li riz. �u nu bel ki ken di mi ze
söy le ye rek ra hat la t� yo ruz; ti yat ro da va ro la bil -
mek için bu tür i� le rin için de va rol ma y� ka bul
edi yo ruz. Ey lül’den iti ba ren Rut kay be yin de
be nim de için de yer ala ca �� m�z di zi ler ola cak. 
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“Geç gelen adalet
adalet değildir”

Yıllar sonra kadim dostu
Rutkay Aziz’le birlikte

sahneyi payla�an tiyatro
oyuncusu, yönetmeni ve
yazarı Taner Barlas, son

oyunları “Adalet Sizsiniz” ile
yüzyıllardır süregiden adalet

arayı�ına sahneden ı�ık
tutuyor. Kadıköy

Belediyesi’nin devam eden
Tiyatro Festivali’nde

izleyiciyle bulu�acak olan
oyunla ilgili Barlas “Adalet

ço�u zaman insanlar
öldükten sonra yerini

buluyor ancak geç gelen
adalet adalet de�ildir” diyor.

Barlas,  Perdeci
Oyuncuları’nın önümüzdeki

sezon Mustafa Balbay’ın
“Yargıtatör” kitabını

sahneye ta�ıyarak adalet
arayı�ına devam

edeceklerini söylüyor. 

� Gezi direni�i de adalet arayı�ının bir parçası mıydı?

SANAT MUHALEFET DEMEKTİR

Ben 1974 y�l�ndan 2-3 sene
öncesine kadar �stanbul

Büyük�ehir Belediyesi �ehir
Tiyatrolar�’ndayd�m.  Orda yönetmen

yazar oyuncu olarak çal��t�m. 12
Eylül döneminde 1402’yle tiyatrodan

ayr�lmak zorunda b�rak�ld�m. O
dönemde de bir Mim Tiyatrosu

olu�turdum. Hemen hemen 4-5 y�l
bu mim tiyatrosu devam etti. Mim
tiyatrosu biliyorsunuz daha hareket
ve dans a��rl�kl� bir sanat dal�. Bunu

yayg�nla�t�rmaya çal��t�m ama ne
yaz�k ki günümüzün ko�ullar�nda
çabuk almaya al��m�� ve dizilere

kanalize olmu� bir seyirciye rafine
bir sanat kolunu ula�t�rmak biraz
zor. Bu yüzden devam ettirmekte

zorluk çektim ve �ehir Tiyatrosu’na
döndüm. Bak�rköy Devlet

Tiyatrosu’nu kurdum. Emekli
oluncaya kadar da �ehir

Tiyatrolar�’nda çal��t�m. Son oyunum
Sevgili Doktor idi. Daha sonra
Perdeci Oyuncular�’n� kurduk.

Rutkay’la dostlu�umuz çok eskiye
dayan�r. Yollar�m�z bir dönem ayr�ld�.

O Ankara Sanat Tiyatrosu’na gitti
ben �ehir Tiyatrolar�’na geçtim ama

hep görü�ür dü�üncelerimizi,
dü�lerimizi payla��rd�k. Ümit

arkada��n yazd��� bu oyun önümüze
gelince bunu yapmak istedik, iyi ki

de yapm���z, bundan büyük bir keyif
ve heyecan duyuyoruz. Bu tiyatro

ortam� içinde bir görev
üstlendi�imizi dü�ünüyoruz ve
elimizden geldi�ince devam

ettirmeye çal���yoruz. 

Ku�kusuz! Gezi direni�i, bir anlamda
genç potansiyelin a�açları korumak

adına çıktı�ı yolda, insan hak ve
özgürlüklerinin tırpanlandı�ı bir

dönemin direni�idir. Ve dalga dalga
yayılan bu direni� durdurulamaz bir

direni�e dönü�tü. Tabii ki sanatçıların
bu direni�e destek vermesi

kaçınılmaz bir �eydi. Çünkü sanat
muhalefet demektir. Günümüzün bu

hak ve özgürlüklerinin yok edildi�i bir
dönemde sanatın özgür olması
gereken bir dönemde bu isyan
kaçınılmazdı. Bu isyana destek
vermek sanatçıların göreviydi

açıkçası. �unu gördük; insanlar baskı
ve özgürlükleri kısıtlanma noktasına
geldi�inde biz de varız diyebiliyorlar
ve bu bir sürü �eyi de�i�tirmeye ön

ayak oluyor. 

KENDİ DİLİNDEN
TANER BARLAS

TANER
BARLAS
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● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy’ün ev sa hip li �in de, �s tan bul
Har man Kül tür-Fes ti val Or ga ni zas -
yon Genç lik ve Spor Ku lü bü ta ra f�n -

dan or ga ni ze edi len ulus la ra ra s� folk lor
�ö le ni ne; Tür ki ye’nin ya n� s� ra Ek va tor, Mek-
 si ka, Tay van, Hin dis tan, Lit van ya, Po lon ya,
Ma ca ris tan, Gür cis tan, Le ton ya, Ro man ya,
H�r va tis tan, Bul ga ris tan, Ka za kis tan, Yu na nis -
tan ve Rus ya’dan grup lar ka t�l d�.

15-18 A�us tos’ta mi sa fir ül ke le rin folk lor
grup la r�, Ka d� köy Se la mi çe� me Öz gür lük Par k�
Am fi Ti yat ro’da ki gös te ri le rin ya n� s� ra �s tan -
bul’da ki ta ri hi ve tu ris tik yer le ri ni de gez di. Sul ta -

nah met Ca mi, Aya sof ya, Top ka p�
Sa ra y�, Ka pa l� Çar ��’dan et ki le nen
ya ban c� ko nuk lar, 16 A�us tos’ta

prog ra m�n ga la s� n� ger çek le� tir di ler.
17 A�us tos Cu mar te si gü nü ise Bo �az’da tek ne ge zi -

si ne ka t� lan grup lar ay n� gü nün ak �a m�n da gös te ri le ri ne
de vam et ti ler. 

� 1987’DEN BU YA NA FOLK LO RA
H�Z MET ED� YOR

�s tan bul Har man Kül tür-Fes ti val Or ga ni zas yon
Genç lik ve Spor Ku lü bü, Ka d� köy Yel de �ir me ni Ma-
 hal le si’nde 1987 y� l�n dan bu ya na fa ali yet le ri ni sür dü -
rü yor. Der ne �in ba� kan l� �� n� sa na ta ve folk lo ra gön lü nü
ver mi� bir isim yü rü tü yor: Bü lent Uzun…  Ay n� za-
 man da bir e�it men olan Ku lüp Ba� ka n� Bü lent Uzun,
“Üy le ri miz ve Ka d� köy hal k� n�n des te �i ile ken di kul -
tü rü mü zü dün ya ya ta n�t mak tan gu rur du yu yo rum. Türk
bay ra g� n� her y�l dün ya da bir çok fes ti val de dal ga lan -
d�r ma n�n onu ru nu ya �� yo ruz.  Hal k� m�z des te �i ile bu
kül tür fes ti val le ri Ka d� köy’de de vam ede cek tir” diye
konu�uyor. 

Kulüp, 2000 y� l�n dan bu ya na da ulus la ra ra s� çap ta
dü zen le nen Av ras ya Kül tür Fes ti va li ’ni or ga ni ze ede -
rek anlaml� bir hiz me ti sür dü rü yor. Har man Kül tür-
Fes ti val Or ga ni zas yon Genç lik ve Spor Ku lü bü’nün
ara� t�r ma s� na gö re fes ti va le bu za ma na ka dar 130 ül ke -
den 5 bin 300 folk lorse ver ka t�l d�. �s tan bul Har man Kül -
tür-Fes ti val Or ga ni zas yon Genç lik ve Spor Ku lü bü’nün
or ga ni zas yon lu �u nu yü rüt tü �ü fes ti val ile il gi li bil gi için
http://www.har man folk.com ad re si nin ya n� s� ra 0532
274 79 73 no lu te le fon dan bil gi al mak müm kün. 
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Heybeliada’da sağlık isyanı

Dünya folkloru Kadıköy’de buluştu

Ali Mert Bal ta c� ge çen Pa zar gü nü sa bah
04.00 s� ra la r�n da ko lun dan ya ra lan d�. So -
ka �a ç� ka rak ar ka da� la r�n dan yar d�m is te -

yen 22 ya ��n da ki Bal ta c�, bir ar ka da ��n � yar d�ma
ça��rd�.

An cak Hey be li ada’da ne bir has ta ne, ne de bir
dok tor ol ma ma s� se be biy le Ali Mert Bal ta c� ko lu -
nu kay bet ti. Bu nun üze ri ne Twit ter’da “hey be li -
ada ya has ta ne is ti yo ruz” hash ta gi ile ada hal k� se si ni
du yur mak için kam pan ya ba� lat t�. Hey be li ada’da
otu ran va tan da� lar ken di Ada la r�n da ve di �er Ada -
lar da has ta ne ol ma ma s� ne de niy le cid di teh -
li ke ler ya �an d� �� na dik kat çe ke rek, bu
ih ma lin son bul ma s� için Ada lar’a te �ek kül -
lü bir has ta ne ya p�l ma s� ge rek ti �i ni söy lü -
yor.

Ali Mert Bal ta c�’n�n dok to ru da, “Ya r�m
sa at da ha er ken ge le bil sey di ko lu nu kur ta -
ra bi lir dik” de di. O ge ce ya �a nan la r� Hür ri -
yet’ten Bu se Özel’e an la tan Bal ta c�’n�n
k�z kar de �i ta ra f�n dan da do� ru la nan id di alar
�öy le:
� MA ZO TU MUZ YOK, ARA BA KAN

OLUR GÖ TÜ RE ME Y�Z
“Ar ka da �� m�z Ali Mert Bal ta c� 11 A�us-

 tos ge ce si bir ka za ge çir di. Ada m�z da onu
gö tü re bi le ce �i miz bir has ta ne yok tu. 112
de niz am bu lan s� n� ara d�k, ma zo tu yok mu�
gö tü re me di. Po lis ten ri ca et tik as ke ri ye nin ye ter siz
re vi ri ne gi de lim di ye, ‘ara ba kan olur’ den di. Biz
bu ra da ha yat tan bah se di yo ruz. Biz bu ra da 22 ya -
��n da bir ço cuk tan bah se di yo ruz, s�rf bi ri le ri da ha
çok pa ra ka zan s�n di ye ka pa t� lan has ta ne yü zün den
o ar t�k tek kol ile ya �a ya cak. Du rum böy ley ken bu -
nu bir da ha ya �a ya ca �� m�z ke sin ken biz sa de ce bu -
nun önü ne geç mek is ti yo ruz. Bu ra da sa de ce 22
ya ��n da bir ço cuk tan bah set mi yo ruz. Bu ra s� ada,
bu ra ya sa de ce gez me ye ge lin mi yor. Biz bu ra da ya -
�� yo ruz ve bi zim has ta ne miz yok. Lüt fen bi zi gö -
rün, bi zi du yun. Ali Mert hâ lâ yo �un ba k�m da, o
bi zi gö re mi yor, du ya m� yor. Faz la bir �ey is te mi -
yo ruz, sa de ce te �ek kül lü bir has ta ne is ti yo ruz.”

� “NE DEN HAS TA NE YOK?”
Hey be li ada hal k� 16 A�us tos Cu ma gü nü �l çe

Sa� l�k Mü dür lü �ü önün de ey lem yap t�. Bü yü ka da
Sa at Ku le si önün den sa at 15.00’da ba� la yan ey -
lem de s�k s�k “Di ren Ali Mert Ada l� lar se nin le”,
“Sa� l�k hak t�r sa t� la maz” ve “Po lis de �il dok tor
otel de �il has ta ne is ti yo ruz” slo gan la r� at�l d�. Ai le
Sa� l� �� Mer ke zi önün de Hey be li ada Fo ru mu im -
za s�y la Ne sil Öz gül’ün oku du �u ba s�n aç�k la ma -
s�n da has ta ne ve dok tor ek sik li �i ne dik kat çe kil di.
Yet ki li le re ses le nen grup Ada ’da dü zen li ça l� �an

ve sü rek li dok to ru bu lu nan bir has ta ne is te dik le ri -
ni be lir te rek “Ali Mert son ol sun” de di. Top la d�k -
la r� im za la r� �l çe Sa� l�k Mü dür lü �ü’ne ve ren grup
bu ra dan kay ma kam l� �a yü rü dü.

� BE LE D� YE: “NÖ BET Ç� SA� LIK 
ME MUR LU �U ARAN MA DI”

Ada lar Be le di ye si ise bir ba s�n aç�k la ma s�y la o
gün ya �a nan la r� an lat t� ve 7 gün 24 sa at hiz met ve -
ren Be le di ye Nö bet çi Sa� l�k Me mur lu �u’nun aran-
 ma d� �� n� bil dir di. Be le di ye’den ya p� lan aç�k la ma da
�u ifa de le re yer ve ril di: 

“2009-2013 y�l la r� içe ri sin de Sa� l�k Ba kan l� ��
ve �s tan bul Va li li �i (�l Sa� l�k Mü dür lü �ü/�l Halk
Sa� l� �� Mü dür lü �ü) ile im za la d� �� m�z 7 adet i� bir -
li �i pro to kol le ri ile Ada la r�n Sa� l�k So ru nu na ili� -
kin üre ti len çö züm ler den ba� l� ca la r�; 
� Tam Do na n�m l� 112 De niz Am bu lan s�’n�n Bü -
yü ka da Be le di ye �s ke le sin de ko nu� lan d� r� la rak
ada la ra hiz met ver me ye ba� la ma s�, per so ne li ne Be -
le di ye Hiz met Bi na s�n da yer te mi ni sa� la na rak ula -
��m ve ia �e gi der le ri kar �� lan mak ta d�r.
� Bü yü ka da; Ada lar Be le di ye si’nin �s tan bul Va -
li li �i (�l Sa� l�k Mü dür lü �ü) ile yap t� �� pro to kol çer -
çe ve sin de, Türk Mu se vi Ce ma ati’nin kat k� la r�y la
Be le di ye Hiz met Bi na s� bi ti �i �i ne Ada lar 1 No’lu

Acil Yar d�m �s tas yo nu yap t� r�l m�� ve �s tas yon da
gö rev len di ri len per so nel 7 gün 24 sa at hiz met ver-
 mek te dir.
� Hey be li ada; Ada lar Be le di ye si ne ait ar sa da, pro-
 je si ha z�r la n�p Mal te pe Üni ver si te si i� bir li �i ile
yap t� �� m�z Hey be li ada Sa� l�k Mer ke zi 2010 y� l�n -
da aç�l m�� t�r. Ar d�n dan Be le di ye Mec lis ka ra r�y la
7/24 esa s� na gö re, 112 Acil Ser vis sis te mi nin ku rul-
 ma s�, te mel sa� l�k hiz met le ri nin su nu la bil me si, Ai -
le He kim li �i sis te mi nin 08.00-24.00 sa at le ri
ara s�n da hiz met ver me si ko �ul la r� n� içe ren pro to -

kol im za la na rak Mer ke zin kul la n�m hak k�
�s tan bul Va li li �i/�l Sa� l�k Mü dür lü �ü ne de-
v re dil mi� tir. Pro to ko le gö re Ada lar Be le di -
ye si ta ra f�n dan Mer ke zin ar ka ta ra f� na
ya p�l ma s� ge re ken Ada lar 2 No’lu Acil
Yar d�m �s tas yo nu’nun ya p� m�  1 Ha zi ran
2013 ta ri hin de ta mam lan m�� t�r.
� Bur ga za da s�; De mon te bir bi rim ya pa -
rak, Top lum Sa� l� �� Mer ke zi ve ai le he -
kim li �i mer ke zi nin aç�l ma s� sa� lan m�� t�r
ve Be le di ye Za b� ta Loj ma n� Top lum Sa� -
l� �� Mer ke zi’ne ek hiz met bi ri mi ola rak
kul la n�l ma s� için tah sis edil mi� tir.
� K� na l� ada; Be le di ye Mec li si nin ka ra r�y -
la Va k�f lar Böl ge Mü dür lü �ü’nden bir bi na
ki ra la na rak Top lum Sa� l� �� Mer ke zi ne tah-
 si si ya p�l m�� t�r.

� Tüm Ada lar da Sa� l�k Ba kan l� �� na ait Tam Do-
 na n�m l� Ka ra Am bu lans la r� na Per so nel des te �i ve r-
il mek te dir.
� Ada lar Be le di ye si ne ait Ho roz Re is ve H� z�r Re -
is tek ne le ri 7 gün 24 sa at has ta acil du rum da ol ma -
yan has ta la r�n ada lar dan ana ka ra ya na kil le ri
ger çek le� ti ril mek te dir. 2013 y� l�n da Ho roz ve H� -
z�r Re is tek ne le ri ile Ada lar dan ana ka ra ya, ana ka -
ra dan Ada la ra ta �� nan has ta sa y� s�, 471 ki �i dir.” 

� “HEY BE L� ADA SA NA TOR YU MU 
KA DE R� NE TER KE D�L D�”

Aç�k la ma da ay r� ca 1924 y� l�n dan be ri fa ali yet -
te bu lu nan tam te �ek kül lü Hey be li ada Sa na tor yu -
mu’nun Mal te pe’de ki Sü rey ya Pa �a Gö �üs Kalp
ve Da mar Has ta l�k la r� E�i tim ve Ara� t�r ma Has ta -
ne si’ne nak le dil di �i ne dik kat çe ki le rek “Uzun sü -
re bin ler ce has ta n�n te da vi si nin ya p�l d� ��, 660 ya tak
ka pa si te li Sa na tor yum 2005 y� l�n dan be ri Sa� l�k
Ba kan l� �� ta ra f�n dan ka de ri ne terk edil mi� du rum -
da d�r. Hiç bir ge li ri ol ma yan Ada lar Be le di ye si’nin
sa� l�k ala n�n da ki hiz met le re ver di �i bu des tek le rin
mad di kar �� l� ��, y�l da yak la ��k 1 Mil yon TL’ye
ula� mak ta d�r. Ka mu oyu nun do� ru bil gi len di ril me -
si ni sa� la mak üze re, bu aç�k la ma n�n ya p�l ma s� na
ih ti yaç du yul mu� tur” de nil di. 

Vaktinin çoğunu ayna
karşısında geçirenler 

BUR NU NU ZU ke mer li, ba -
cak la rı nı zı çar pık bu lu yor,

ken di ni ze ve çev re ni ze da ha
gü zel gö rün mek is ti yor ola bi -
lir si niz. Her in sa nın be de nin de
be �en me di �i yan la rı ola bi lir;
an cak bu du ru mu abart mak

psi ko lo jik hat ta psi ki yat rik so -
run la ra i�a ret ede bi lir. Ki �i nin
gö rü nü mün de ger çek ol ma -
yan, im ge sel bir ku sur ile sü -
rek li me� gul ol ma sı ola rak ta -
nım la nan “be den dis mor fo fo -

bik bo zuk lu �u” has ta la rın
ken di le ri ni gün lük ya �am dan
so yut la ma sı na ne den olu yor.
Me mo ri al Has ta ne si Psi ki yat ri

bö lü mün den Uz. Dr. Cem
Hız lan, dis mor fo fo bi bo zuk lu -

�u hak kın da bil gi ver di.
Dis mor fo fo bi bo zuk lu �u, ki �i -
nin be den sel gö rü nü mü nün
bir ay r�n t� s� n� a�� r� önem se -
me si ve bu nun la il gi li çe �it li

bi çim ler de u� ra �a rak za ma n� -
n�n pek ço �u nu bu ay r�n t�y la
ya da do lay l� bi çim de onun la
ba� lan t� l� �ey ler le ge çir me si
ha li dir. Bu du rum ki �i nin ya -

�am ka li te si ni olum suz et ki le -
ye rek, sos yal ve mes le ki ha -
ya t�n da birta k�m olum suz luk -
la ra ne den ol mak ta d�r. Ki �i

için ra hat s�z l�k ve ren be den -
sel ay r�n t� ger çek te fark edil -
me ye bi lir ya da ha fif dü zey de
dik ka t çe ki ci bir özel lik ola bi -
lir. Bu bo zuk luk la kas te di len
nok ta, be lir gin bir be -
den sel ku su run ya -
rat t� �� ruh ha li de -
�il dir. Bu özel -

lik le riy le bu bo -
zuk luk, var ol -
du �u na inan -
d� �� bir has -

ta l�k ne de niy -
le a�� r� za -

man har can -
ma s�y la be lir -
gin olan so -
ma to form bo -
zuk luk lar için de
yer al�r ve dav ra -
n�� özel lik le ri ola rak
da ben ze mek te dir. Has -
ta vak ti nin ço �u nu ya ay na

kar �� s�n da ya da var ol du �u -
na inan d� �� so ru nu is pat la -

mak la u� ra �a rak ge çi rir.
� ES TE T�K CER RA H� 
SO RU NU ÇÖZ ME YE 

YET MEZ
So ma to form bo zuk luk ta ki �i,
bir has ta l� �� ol du �u na inan -
mak ta, he kim le rin bu nu fark
ede me di �i ni, ta n� ko ya ma d� -
�� n� dü �ü ne rek sü rek li dok tor
de �i� tir mek te ve et ra f�n da ki -
le ri de bu has ta l� ��n var l� �� na
inan d�r ma ya ça l�� mak ta d�r.

Be den dis mor fik bo zuk lu �un -
da da ay n� dav ra n�� bi çi mi,

ha ya li ya da be lir siz bir be den
ku su ru üze ri ne odak la n�r. Bu
ku su run mu ha tap la r� ge nel de
es te tik cer rah lar olur; an cak
var ol du �u na ina n� lan ku su -
run özel li �i, fark l� alan lar da ki
uz man la r�n da sü reç içi ne ka -

t�l ma la r� na yol aça bi lir. Bu
ara da has ta n�n çev re sin de ki
in san lar da sü rek li bu ku su -
run var l� �� üze ri ne inan d� r� c�

ol ma ya ça l� �an aç�k la ma lar
din le mek zo run da ka l�r lar. 

� D�S MOR FO FO B� YE ME
BO ZUK LU �U �LE 

KA RI� TI RIL MA MA LI DIR
Be den dis mor fik bo zuk lu �u na
s�k l�k la ba� ka psi ki yat rik ta n� -
lar da e� lik eder. Ön ce lik le ta -

k�n t� has ta l� �� (ob se sif kom -
pul sif bo zuk luk), kay g� bo zuk -
luk la r� (ank si ye te bo zuk luk la r�)
ve dep res yon s�k l�k la be den

dis mor fik bo zuk lu �uy la bir lik -
te gö rü le bi lir. Bu nun la be ra -

ber be den dis mor fik bo zuk lu -
�u, ye me bo zuk luk la r� n�n bir
par ça s� olan ken di ni �i� man
gör me du ru muy la ka r�� t� r�l -

ma ma l� d�r. 
� HAS TA LIK HAS TA SI 

OL MA YIN
Ti pik dav ra n�� özel lik le ri ta rif
edi lir ken, pek çok in san ken -

di sin de de za man za man
ben ze ri dav ra n�� özel lik le ri nin

ha fif bi çim ler de bu lun du �u -
nu dü �ü ne bi lir. Bu du -

rum in san la r�n ken di
psi ki yat rik sa� l�k la r�
ko nu sun da en di �e -

ye dü� me le ri ne,
oku duk la r� çe �it li
ya z� lar dan son ra
psi ki yat rik has ta -
l�k la r� ol du �u na

inan ma la r� na yol
açar. Oy sa bu
do� ru de �il dir.

Ça� da� psi ki yat rik
ta n� sis tem le ri bir

semp to mun var l� �� ka -
dar onun gün lük ha yat

için de ne ka dar fonk si yon
bo zul ma s� ya rat t� �� n� da

önem ser. 
� MUT LA KA PS� K� YAT R�

UZ MA NI NA
DA NI �IL MA LI DIR

Be lir gin ol ma yan ku sur la r�n
gi de ril me si ya da gi de ril mi�
gi bi ya p�l ma s� n�n bu du ru mu
dü zel te ce �i dü �ü nül dü �ün -
den has ta za man za man bu

tür cer ra hi ve t�b bi uy gu la ma -
la ra ma ruz kal m�� ola bi lir. Oy -
sa dü zel ti yor mu� gi bi yap ma
gi ri �im le ri he men he men hiç

i�e ya ra maz. Be den dis mor fik
bo zuk lu �u da di �er nö ro tik

ra hat s�z l�k lar gi bi kay g� te mel li
bir ra hat s�z l�k ol du �u için te -
da vi si de kay g� y� kon trol al t� -
na al mak te mel pren si bi ne

gö re �e kil le nir. Na di ren ol gu -
la r�n he ze yan dü zey le rin de ol -

du �u du rum lar da, yak la ��m
psi ko tik has ta l�k la r�n te da vi si -
ne ben zer lik gös te re bi lir. Bu
tür bo zuk luk lar ol du �un da

mut la ka bir psi ki yat ri uz ma -
n�na ba� vu rul ma l� d�r.

Uz. Dr. Cem Hızlan

Heybeliada’da hastane
bulunmaması nedeniyle geçti�imiz

pazar günü, bir gencin ölümden
dönmesi ve kolunu kaybetmesi

halkı ayaklandırdı. Adalar
Belediyesi ise yazılı bir açıklamayla

Belediye’nin Nöbetçi Sa�lık
Memurlu�u’nun aranmadı�ını

bildirdi. 

14. Uluslararası Avrasya
Kültür Festivali, 14-19

A�ustos tarihleri arasında
Kadıköy Selamiçe�me

Özgürlük Parkı Amfi
Tiyatrosu’nda

düzenlendi.
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KGSK’n�n internet sitesinden yapt���
aç�klamada, “Yeni kadromuz ve
takipli e�itim modelimiz ile art�k

bamba�ka bir yüz ile gelece�in sporcular�n�
yeti�tirece�iz. Genel Koordinatörümüz Eski
Milli Tak�mlar Antrenörü Sava� Gök-
bayrak'�n yönetiminde kendi altyap�m�zdan
yeti�ecek sporcular�m�z ile A Tak�mlar�m�za

uzanmay� hedefliyoruz” denildi.
2013 sezon sonu anket de�er-

lendirmesinde al�nan sonuçlar� tek tek
de�erlendirdiklerini ve 3 gün süren de�er-
lendirme içinde alt yap� antrenör kadrosuna
1 y�ll�k çal��ma plan� haz�rlad�klar�n� be-
lirten kulüp yönetiminin, “Amac�m�z bu
çal��malar ile yeni sezon ile birlikte siz
sporcular�m�z ve ailelerimiz ile salonda ve
salon d���nda s�k s�k biraraya gelece�iz.
Sporcular�m�z�n spor ve fiziksel geli�imi
d���nda okul ders, aile hayat�, sosyal hayat�,
bireysel geli�imleri yak�n takibe al�nacak. 

Fiziksel testler ve sosyal aktivitelere

yeni sezonda çok daha fazla yer ay�raca��z.
Bununla beraber 2 y�ld�r özlemini duydu�u-

muz alt yap� tak�mlar�m�z�n art�k liglerde
daha ciddi yerlere ula�abilmesi için özel
antrenman programlar� da taraf�m�zdan
haz�rland�” �eklindeki aç�klamas�nda, 2
Eylül 2013 tarihinde aç�lacak olan yeni se-
zonun beklendi�i, bamba�ka ve enerji dolu
bir Kad�köy Gençlik kadrosunun seyir keyfi
sunaca�� belirtildi.

� VOLEYBOL ALT YAPIYA 
TAZE KAN

KGSK bu sezon küçükler, y�ld�zlar ve
gençler kategorilerinde Türkiye Voleybol
Federasyonu Ligleri için ba�vurusu ya-
pacak. Kendi spor okullar�ndan yeti�en alt
yap� tak�mlar�yla gelecek y�llarda yüksek

ba�ar� bekleniyor.
Kulüp yeni sezonda voleybol alt yap�s�n�

Ceyda Terzi ve Beyza Akdemir’e teslim etti.
Y�llarca Kocaeli Üniversitesi, TED Koleji,
Ata�ehir Spor Kulübü ve Galatasaray’da vo-
leybol oynayan Ceyda Terzi, Kocaeli
Üniversitesi Beden E�itimi Bölümü’nü
bitirdikten sonra uzun y�llar TED Koleji’nde
antrenörlük yapt�. 

Kulübün A Bayan Tak�m oyuncular�n-
dan Beyza Akdemir ise yeni sezonda voley-
bol alt yap� yard�mc� antrenörlü�ünü
üstlenecek. 

Bayan tak�m oyuncular�na sevgi ve
ne�eleri ile hem bir abla hem bir antrenör ol-
may� istediklerini belirten Ceyda Terzi,
“Yeni sporcular�ma daha önceki sporcu-
lar�m gibi saha içinde yo�un bir antrenman
program� haz�rlad���m gibi antrenman
ç�k��lar�nda ve özel hayatlar�nda da en
büyük destekçisi ve ablalar� olmay� istiyo-
rum. En keyifli oyunlar� birlikte alaca��m�z
günü heyecanla bekliyorum” dedi.

� 38 YILLIK TECRÜBES�YLE 
SAVA� GÖKBAYRAK

2013-2014 sezonu için çal��malar�n�
ba�latan KGSK teknik kadronun ba��na Türk
basketboluna 38 y�l ba�ar� ile emek veren,
defalarca Türkiye ve Dünya �ampiyonluk-
lar� ya�ayan ve ya�atan, tüm camian�n
sevilen abisi Sava� Gökbayrak’� getirerek
önemli bir transfer yapt�.

39 defa Milli Tak�m antrenörlü�ü yap-
m�� Sava� Gökbayrak, Galatasaray, Brisa,
Fenerbahçe, �stanbul Üniversitesi, ENKA
gibi kulüplerde antrenörlük geçmi�ine sahip.
Yeni sezonda Kulüp Genel Koordinatörü
görevi ile görevine ba�layacak olan Sava�

Gökbayrak ile Kulüp Ba�kan� �lker
Habe�o�lu, Ata�ehir ofisinde ses getiren
transferi törenle imzalad�. 

Yeni sezonda tak�mlar�n ve spor
okullar�n�n koordinasyonu ile yepyeni bir
çizgi olu�turulmas� planlan�yor. 

Göreve gelmesi ile ilgili bir aç�klama
yapan Sava� Gökbayrak; “38 y�ll�k
antrenörlük hayat�ma yeni bir isim katman�n
keyfini sürüyorum. Yeni bir kulüp, yeni bir
heyecan benim için. 38 y�l�n tecrübesini
antrenör karde�lerim ve arkada�lar�m ba�ta
olmak üzere, tüm oyuncu ve velilerimiz ile
payla�aca��m an� heyecan ile bekliyorum”
diye konu�tu. Gökbayrak, konu�mas�n�
�öyle sürdürdü:

“Kad�köy Gençlik Spor Kulübü, yöneti-
minin deste�i ve tüm ekip arkada�lar�m�z ile
birlikte önümüzdeki y�ldan ba�lamak üzere
yepyeni bir çizgi ile yoluna devam edecek.
Hepsini zaten sahalardan tan�d���m, tecrü-
beli ve çok özverili antrenör arkada�lar�m�z
ile kulüp altyap�lar�m�zdan ba�lamak üzere,
spor okullar�m�z� oyuncu fabrikas�na çe-
virece�iz. Hedefler koyarak çok yak�n bir
zamanda sahalarda iddal� tak�mlar ile yer
alaca��m�zdan kimsenin ku�kusu olmas�n.” 

23 - 29 A�USTOS 2013
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www.gazetekadikoy.com.tr

2010’da kurulan ve bugüne kadar voleybolda
sadece Büyük Erkekler liginde mücadele eden
�stanbul Voleybol Kulübü yeni sezonda yeni bir
yapılanmaya gitti. Bu do�rultuda kısa süre önce

çalı�tı�ı kulüple yollarını ayıran Can Çavu�o�lu ve
Zeynep Çelik ile anla�maya vardı. �stanbul Voleybol

Kulübü Ba�kanı Nüket Yolaç yaptı�ı açıklamada,
“Can Hoca ve Zeynep Hoca’ya kulübümüze ho�
geldiniz diyorum. Bu ikiliyle çok ba�arılı bir alt

yapıya sahip olaca�ımıza inancımız çok büyük.
Önümüzdeki günlerde çok hızlı bir �ekilde

yapılanmamızı tamamlayıp liglerde yer almak
istiyoruz. Türk Voleyboluna ve Kulübümüze hayırlı

olmasını diliyorum” diye konu�tu. 
�stanbul Voleybol Kulübü böylece yeni sezonda 3
sezondur oldu�u gibi yine Büyük Erkekler liginde
mücadele edece�i takımın dı�ında bayanlarda da

alt yapı ve A takımda liglere katılacak.

CAN ÇAVU�O�LU �STANBUL VOLEYBOL KULÜBÜ’NDE

Kadıköy Gençlik Spor Kulübü yeni sezon
hazırlıklarını kadro ve teknik ekibinde yaptığı

köklü değişikliklerle hız kesmeden sürdürüyor.

KGSK lige hazır

DiKKAT!
Süper Amatörler

EN ÇOK PUAN 
Samsun Kadıköyspor’un 

İstanbul’da Triatlon
Avrupa Kupası heyecanı 

Genç ler ka te go ri le rin de en ba �a r� l� ku -
lüp ler be lir len di. Tür ki ye Fut bol Fe -
de ras yo nu'nun 2012-2013 se zo nun da

U19, U17, U16, U15, U14 ve U13 ta k�m la -
r� n�n ka t� l� m�y la dü zen le di �i Tür ki ye �am pi -
yo na la r�n da en ba �a r� l� ilk 10 ku lüp
be lir len di.  2012-2013 se zo nun da Genç ler
ka te go ri le rin de 8 bin 855 ta k�m ye rel lig le re,
il le rin de de re ce ye gi ren 690 ta k�m ise Tür -
ki ye �am pi yo na la r� na ka t�l d�.

U17 Tür ki ye �am pi yo na s�n da dör dün cü
olan �s tan bul Ga zi os man pa �a, U16 Tür ki ye
�am pi yo na s�n da bi rin ci ola n �s tan bul Dam -
las por ile ikin ci olan �s tan bul Se li mi ye, U15
Tür ki ye �am pi yo na s�n da ikin ci si olan �s tan -
bul Dam las por, U14 Tür ki ye �am pi yo na s�n -
da ikin ci olan �s tan bul Ba� lar ba ��s por, U13
Tür ki ye �am pi yo na s�n da üçün cü olan Be �ik-
 ta� �s tan bul ilin den ba �a r� l� ku lüp ler lis te si ne
gir me yi ba �ar d� lar.

� KA DI KÖY’DEN L�S TE YE 
G� REN YOK

Genç ler ka te go ri le rin de il le rin de de re ce -
ye gi re rek Tür ki ye �am pi yo na s� na ka t�l ma
hak k� ka za nan ta k�m lar ara s�n da pu an la ma
ya p� la rak 2012-2013 se zo nu nun en ba �a r� l�
10 ku lü bü nü be lir len di.

De �er len dir me de; her han gi bir ka te go ri -

de Tür ki ye �am pi yo na la r� n�n 1. ka de me si ne
ka t� l� ma 10, 2. ka de me ka t� l� m� na 20 pu an,
ilk 4’e ka la rak fi na list olan ta k�m lar dan Tür -
ki ye dör dün cü sü ne 30 pu an, Tür ki ye üçün -
cü sü ne 40 pu an, Tür ki ye ikin ci si ne 50 pu an
ve Tür ki ye bi rin ci si ne 60 pu an ve ril di. Bu na
gö re Sam sun Ka d� köys por, tüm ka te go ri ler -
de ilin de de re ce ye gi re rek Tür ki ye �am pi -
yo na la r� na ka t�l ma hak k� ka zan d�. 6
ka te go ri de ka t�l d� �� 1.ka de me mü sa ba ka la -
r� n�n 5'in de grup bi rin ci si ola rak ikin ci ka de -
me mü sa ba ka la r� na ka t�l ma hak k� el de eden
Sam sun Ka d� köys por 2. ka de me mü sa ba ka -
la r� n�n 3’ün de de grup bi rin ci si ola rak ilk 4’e
kal ma ba �a r� s� gös ter di.

U15 fi nal le rin de Tür ki ye bi rin ci li �i, U13
fi nal le rin de Tür ki ye ikin ci li �i ve U16 fi nal -
le rin de Tür ki ye üçün cü lü �ü el de eden Sam-
 sun Ka d� köys por, top la d� �� 310 pu an ile çok
bü yük bir ba �a r� ya im za ata rak, s� ra la ma da

bi rin ci li �i
el de et ti.
M e r  s i n
Ak de niz
B e  l e  d i  -
yes por ise
top la d� ��
220 pu an
ile en ba -
�a r� l� ikin -
ci ku lüp;

1461 Trab zon da 200 pu an ile en ba �a r� l�
üçün cü ku lüp ol du. �lk 10’a gir me ba �a r� s� n�
gös te ren di �er ta k�m lar �s tan bul Dam las por
(180 pu an), Ada nas por (180 pu an), Di yar -
ba k�r DS� (130 pu an), Sa lih li Be le di yes por
(130 pu an), An tal ya Özer Spor (120 pu an),
Or dus por (120 pu an) ve Sa ni ca Bo ru Ela -
z��s por'dan (110 pu an) olu� tu.

�s tan bul ETU Genç ler ve ITU Elit Tri-
 at lon Av ru pa Ku pa s� ya r�� la r� 28 ül ke-
 den top lam 74 spor cu nun ka t� l� m� ile

�s tan bul Ye di ku le sa hil le rin de ger çek le� -
ti ril di. Ya r�� lar da elit (bü yük ler) ka te go -
ri sin de 1,5 ki lo met re yüz me, 40 ki lo met re
bi sik let ile 10 ki lo met re ko �u dan olu �an
par ku ru, ka d�n lar da Rus spor cu Ale xan -

dra Ra za re no va bi rin ci bi ti rir ken, ilk üç
s� ra n�n Fran s�z lar ta ra f�n dan pay la ��l d� ��
er kek ler de Au re li en Leb run �am pi yon ol -
du.

Al t�n ma dal ya ka za nan Rus Ra za re -
no va'n�n 2.03.16'l�k de re ce si nin ar d�n dan
Uk ray na l� Yu li ya Ye lis tra to va
2.03.34'lük de re ce siy le gü mü�, Slo ven
Ma te ja Si mic ise 2.03.40'l�k za ma n�y la
bronz ma dal ya ka zan d�. 19 tri at le ti nin ya -
r�� t� �� par kur da Türk spor cu lar dan Ece
Ba k� c� 13, Ce ren Or han l� ise 14. ol du. Elit
er kek ler de ise ge çen y�l �s tan bul'da dü -
zen le nen ya r�� ta �am pi yon olan Au re li en
Leb run 1.50.03'lük de re ce siy le yi ne al t�n
ma dal ya ya uzan d�. Gü mü� ma dal ya y�
1.50.35'lik de re ce siy le Si mon Via in,
bronz ma dal ya y� 1.50.47'lik za ma n�y la
Yo hann Vin cent el de et ti.

19 tri at le tin mü ca de le et ti �i par kur da
ya r�� la r� Türk spor cu lar dan Fa tih Az rak
30., Me lih �l ker Gü cü ye ner 32., Ba ha d�r
Ta ma 33. ve Al tay Oy guç 35. s� ra da ta -
mam la d�.

Tür ki ye Tri at lon Fe de ras yo nu ile
Mot to PS Or ga ni zas yon �ir ke ti nin or tak -
la �a dü zen le di �i ya r�� la ra genç ler ka te go -

ri sin de 38 er kek
ve 12 ka d�n
spor cu ka t� l�r -
ken, Türk Mil li
Ta k� m�’n� er -
kek ler de 9, ka -
d�n lar da 5
spor cu tem sil
et ti. Split me sa -
fe nin uy gu lan -
d� �� genç
er kek ler ve
genç ka d�n lar
ya r�� la r�n da tri-
 at let ler, 750
met re yüz me -
nin ar d�n dan 20
ki lo met re bi sik -

le te bin di ler ve 5 ki lo met re de ko� tu lar.
Bi sik let sa hil yo lun da ko �u lur ken, ko �u
da Ye di ku le sa hi lin de ki park ta ger çek le� -
ti ril di. Er kek ler de Rus �l ya Pra so lov
0.54.57'lik de re ce siy le bi rin ci olur ken,
Pra so lov’un ar d�n dan Er win Van derp -
lank cke ikin ci, Ed di e Van He er den üçün -
cü ol du. Türk spor cu lar dan Ali At lan
0.56.43'lük de re ce si ile 9., Sab ri Öge de
0.56.48'lik de re ce si ile 10. ol du. Ka d�n -
lar da da Ma car Zsa nett Hor vath
1.03.33'lük de re ce siy le kür sü nün ilk ba -
sa ma �� na ç�k t�. Spor cu muz �pek Öz to sun
bü yük bir ba �a r� sa� la ya rak 1.05.56'l�k
de re ce siy le Av ru pa ikin ci li �i ne ula ��r ken,
ya r� �� Me ga ne Van Ste en vi ne üçün cü s� -
ra da ta mam la d�. Bu dal da Me lis Acar 8.,
�l kay Po lat 10., Yel be su Bü yük zön gür 11.
ve Tu� çe Ka ra ka ya da 50. ol du.

BAL’da 155 takım
mücadele edecek

BÖLGESEL Amatör
Ligi kuraları 14
A�ustos 2013

Çar�amba günü
çekildi. 3 A�ustos

2013 tarihinde
grupları belli olan
Bölgesel Amatör
Ligi’nde Fikstür

Çekimi 14 A�ustos
2013 Çar�amba, saat
14:00’te, Orhan Saka

Amatörler Evi’nde yapıldı.
Fikstür Çekimine ilk önce 9, 10 ve 11.
Gruplarda bulanan �stanbul kulüpleri

ve 7, 8. Gruplarda bulunan �zmir
kulüpleri ile ba�landı. Daha sonra

di�er grupların da (toplam 11 grup)
fikstür çekimiyle programa

devam edildi. 
Kura çekimine; Spor Genel Müdürü
Mehmet Baykan, TFF Birinci Ba�kan

Vekili Mehmet Ufuk Özerten, TFF
Yönetim Kurulu Üyesi ve Amatör ��ler
Kurulu Ba�kanı Ali Dü�mez, TFF Genel

Sekreter Yardımcısı Adnan Ersan,
Amatör ��ler Kurulu Üyeleri ve BAL

kulüpleri
temsilcileri katıldı.

Açılı�
konu�masını TFF
Genel Sekreter

Yardımcısı Adnan
Ersan yaparken,

daha önceki
sezona ait BAL
ligi ile ilgili bilgi

verdi. 
Spor Genel

Müdürü Mehmet
Baykan, TFF

Birinci Ba�kan
Vekili Ufuk

Özerten ve TFF Amatör Kurul Ba�kanı
Ali Dü�mez de birer konu�ma yaparak

lige katılan kulüplere ba�arılar
dilediler.

Çekilen kura sonucunda olu�an fikstür
�u �ekilde belirlendi;

2013-2014 Bal müsabakaları 13 takımlı
1, 14 takımlı 8 ve 15 takımlı 2 grupta

olmak üzere toplam 155 takımın
katılımıyla oynanacak. Müsabakalar

15 takımlı gruplarda 14-15 Eylül 2013,
13 ve 14 takımlı gruplarda 21-22 Eylül

2013 tarihlerinde ba�layacak.

Bölgesel Amatör Ligi’nde
(BAL) müsabakalar, 15 takımlı

gruplarda 14-15 Eylül 2013, 
13 ve 14 takımlı gruplarda 

21-22 Eylül 2013 tarihlerinde
ba�layacak.

2013-2014 Sezonu’nda Süper Amatör Lig’de
gruplarında son 4 sırayı alan takımların bir alt

lige dü�ürülece�i yayınlanan statüde
açıklanmı�tı. Kulüplerden gelen tepki üzerine

TFF �stanbul �ubesi bir açıklama yaptı.
Açıklamada, “Kulüplerin yo�un talepleri

do�rultusunda, 4 takımın dü�ecek olması
kulüplerimizi zor durumda bırakaca�ından ve

sezon içinde ya�anacak sıkıntıların önüne
geçmek için, Tertip Komitesi Üyelerimiz ile

yapılan toplantı
sonucunda,
2013-2014

Sezonu’nda,
Süper

Amatör
Lig’de, 4
takım

yerine 3
takım

dü�ürülmesi kararı
alınmı�tır.

Kulüplerimizin bu
do�rultuda hazırlıklarını

yapmaları hususunda
gere�ini rica ederiz” denildi. 

Samsun Kadıköyspor, tüm kategorilerde ilinde dereceye 
girerek Türkiye �ampiyonalarına katılma hakkı kazandı, ama

Kadıköy’den hiçbir kulübün listeye girememesi üzdü.
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Ad res: Hasanpa�a Mah. Fahrettin Kerim Gökay
Cad. No: 2 Kad�köy Belediyesi 4. kat B blok

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

E-posta: gazetekadikoy@gmail.com
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� 23 - 29 A�USTOS 2013
Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi

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