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Akgün: Çocuklar
gözümüzün nuru

Büyükçekmece'de vatandaş-
larla ve esnafla bir araya

gelen Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, kendisiyle fotoğraf çektirmek
isteyen minik bir ilçe sakininin bu is-
teğini de geri çevirmedi. Akgün,
“Çocuklar bizim gözümüzün nuru.
Onlara güzel bir gelecek bırakmak
içerisinde yaşamaktan mutluluk
duydukları bir kenti mümkün kılmak
adına her zaman olduğu gibi canla
başla çalışmayı sürdürüyoruz. Va-
tandaşlarımızla bugün olduğu gibi
her fırsatta bir araya gelerek iletişim
kuruyor, istek ve taleplerini dinleye-
rek çeşitli çözümler bulmaya çalışı-
yoruz” diye konuştu. 
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İYİ Parti Lideri Meral Akşener,
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın

cuma hutbesinde Atatürk'ün ismini
anmamasına sert tepki gösterdi. Yaşa-
nan durumun hiçbir şekilde kabul edi-
lebilir olmadığını kaydeden Akşener,
“Kendi kurduğu Diyanet İşleri Baş-
kanlığı'nın, 30 Ağustos'ta okuttuğu
Cuma hutbesinde Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ü anmaması tarihimizi
inkâr etmektir.  Diyanet'in Cumhuri-
yetimizin değerlerine böyle ihanet et-
mesi ayıptır, yazıktır, vicdansızlıktır”
ifadelerini kullandı. 
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Vicdansızlıktır
ayıptır yazıktır!

CHP İstanbul Milletvekili Gür-
sel Tekin ülkede yaşanan ciddi

bir ekonomik kriz olduğunu belirtti.
Tekin, “AK Parti’nin bugün ekonomi-
deki sorunları çözmek için ne bir planı
var, ne bir fikri var ne de bir projesi
var. AK Parti ekonomik sorunlar kar-
şısında çaresiz, teslim olmuş. Hepi-
miz aynı gemideyiz diyorlar ya.
Fırtına kopuyor ama kaptan ne yapa-
cağını bilemiyor. Gemi sürükleniyor.
Bunu herkesin
çok iyi bilmesi
lazım. Erdoğan
ve çevresindeki
ekonomi ekibi-
nin ne yapacak-
ları konusunda
hiçbir fikri yok.
Adeta bir ilkokul
öğrencisi kadar
biçareler” dedi.
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İlkokul öğrencisi
gibi biçareler

Sultanbeyli'de bir kadın, bo-
şanma aşamasında olduğu ko-

cası tarafından boynundan ve
sırtından bıçaklanarak öldürüldü.
Edinilen bilgile göre 4 çocuk annesi
Zeynep Yavuz (35) ile boşanma aşa-
masında olduğu öğrenilen Ömer
Yavuz arasında  henüz bilinmeyen ne-
denle tartışma çıktı. Tartışma sıra-
sında  Ömer Yavuz, Zeynep Yavuz'u
boynundan ve sırtından defalarca bı-
çakladı. Bina sakinlerinin çağırdığı
sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını
kaybettiğini belirledi. Saldırgan Ömer
Yavuz polis ekipleri tarafından gözal-
tına alındı. Zeynep Yavuz'un cansız
bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp
Kurumu morguna kaldırıldı. 
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VATANDASIN IRADESI
ASLA YOK SAYILAMAZ

Oldu da bitti
maşallah

Avcılar Belediyesi yeni eğitim
dönemi öncesi 400 ilçe sakini

çocuğu sünnet ettirdi. Konuya ilişkin
konuşan Avcılar Belediye Başkanı
Turan Hançerli, "Avcılar Belediyesi
olarak yeni eğitim öğretim dönemi
öncesi 400’e yakın çocuğumuzun
sünnet törenini gerçekleştirerek ailele-
rimizin mutluluğuna ortak olduk"
dedi. Avcılar'da her zaman çocuklara
yönelik hizmetleri sürdüreceklerini de
kaydeden Hançerli, “Yarınlarımız
olan çocuklarımız için her zaman en
iyi şekilde hizmet vermeyi sürdürece-
ğiz. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz
sünnet töreni de yerinde bir uygu-
lama oldu” dedi.
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İYİ Parti kendi
grubunu kurdu

İBB Meclisi'nde, AK Parti ve
CHP'den sonra İYİ Parti de

kendi grubunu resmen kurdu. CHP
listelerinden İBB Meclis üyesi seçilen
1 üye, İYİ Parti'ye geçerek grup
kurdu. İBB Meclisi İYİ Parti Grup

Başkanvekili seçi-
len İbrahim
Özkan, “CHP lis-
telerinden seçime
giren 11 üyemiz de
istifa ederek kendi
partilerine döndü-
ler. Böylelikle 12
kişilik bir grup
oluşturduk" dedi.
I SAYFA 8
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Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan Milli Sa-

vunma Üniversitesi Harp Okul-
ları Diploma ve Sancak Devir
Teslim Töreni'ne katıldı. Burada
konuşan Erdoğan, "Türkiye gün-
demde F-35 projesi var. Parasını
ödediğimiz uçaklar bize teslim
edilmiyor. Elimiz kolumuz bağlı
şekilde başımıza gelecekleri her-
halde bekleyecek halimiz yok"
diye konuştu. Erdoğan,  "Fırat'ın
doğusundaki tüm sınırlarımız bo-

yunca kurulacak güvenli bölgeyle
ilgili çok fazla zamanımız ve sab-
rımız yoktur" dedi. "Birkaç hafta
içinde askerlerimiz bölgeyi kontrol
etmezse, kendi harekat planımızı
devreye sokacağız" diyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, "Fırat'ın do-
ğusunda 2-3 hafta içinde kendi
belirlediğimiz şartlar dahilinde,
kendi askerlerimizle fiilen bölgeyi
oluşturmaya başlamazsak, varsın
gerisini karşımızdakiler düşün-
sün" ifadelerini kullandı.I SAYFA 7
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Güvenli bölge için
sabrımız tükeniyor

Ülkücülerden
haydut çıkmaz!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
Ankara'da Ülkü Ocakları Eğitim ve

Kültür Vakfı Genel Merkezi'nin yeni hizmet
binasının açılış töreninde konuştu. Bahçeli,
“Ülkü Ocakları’ndan haydut çıkmaz, hain
çıkmaz, haysiyetsiz çıkmaz, habis, harabi,
hantal ve haşarı emeller çıkmaz, çıkmamış,
çıkmayacaktır. Yanılıp yenilip aksi yönde açık-
lamada bulunanlar Ülkü Ocakları’nda atsız
kolu arayan cehlin faili, Ülkücüyü tanımayan,
tanısa bile itiraf edemeyen köhnemişliğin fi-
güranıdır. Ülkü Ocakları’ndan çıksa çıksa
dava adamı çıkar” dedi. I SAYFA 7
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Diyarbakır'ı ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önce CHP İl Başkanlığı'nda bir açıklama yaptı ardından kayyum
sonucu görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı ve Mardin Büyükşehir Belediyesi
Eş Başkanı Ahmet Türk'le bir araya geldi. Sık sık demokrasi vurgusu yapan İmamoğlu, “Vatandaşın sandıktan çıkan 
iradesi, bir takım makam sahiplerinin, kendi arzularına göre geçerli ya da geçersiz sayabileceği bir irade değildir” dedi

İmamoğlu, görevlerinden
alınıp yerlerine kayyım ata-

nan Diyarbakır Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Selçuk Mızraklı ve
Mardin Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ahmet Türk ile Kayapınar
Belediye Balşkanı Keziban Yıl-
maz’ın makam odasında bir araya
geldi. Burada konuşan İmamoğlu,
“Bana soruyorlar, ‘Yarın sizin bele-
diyenize de kayyım atanır mı’ diye.
Ben kendi adıma, hiç kaygı duy-
mam. Sizlerin de bu kaygıyı zerre

kadar duyduğunuzu düşünmüyo-
rum. Duyduğumuz kaygı, ülkenin
demokrasisine verilen zarar. Bu za-
rardan dolayı başka sorunlarımızı
çözemeyiz. Halbuki demokrasi
güçlensin, siz hizmet yarışı yapın,
ondan sonra bu coğrafyadaki tüm
sorunları aşarız. Bir an önce size
yapılan bu yanlıştan dönsünler.
Yani size yapılan haksızlık Tür-
kiye’nin demokrasisine yapılmıştır.
Altını böyle çizmek istiyorum. Son
söz büyüğündür zaten” dedi.
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Milli iradeye dayanarak
sandıktan çıkanların huku-

kun üstünde olmalarının söz ko-
nusu bile olamayacağını belirten
İmamoğlu, şunları söyledi:
“Hangi göreve gelirlerse gelsinler,
seçilmişler de birer vatandaştır ve
her vatandaş gibi hukuka tabi
olmak mecburiyetindedirler.
Ancak, seçilmiş milletvekillerinin,
belediye başkanlarının hukuk dı-
şına çıktığını iddia edenlerin
önünde önemli bir sorumluluk

vardır. Bu iddialarını yargı organ-
larına ve toplum vicdanına kabul
ettirmek zorundadırlar.  Toplum
vicdanı onay vermediği halde ya-
pılan görevden almalar, seçimi ye-
nilemeler gibi işlere karşı milletin
ne cevap verdiğini unutmuş olan-
lara 31 Mart ve 23 Haziran 2019
günlerini bir kez daha hatırlatmak
isterim” İmamoğlu ayrıca kayyum
kararına toplumun tüm kesimleri-
nin hukuksal zeminde tepki gös-
termesi gerektiğini söyledi.I SAYFA 9
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31 MART VE 23 HAZİRAN'I HATIRLATTI

Diyarbakır
sokaklarını gezDi
Öğle yemeğini kentin
simgelerinden biri olan
ciğercide yiyen İma-
moğlu, daha sonra man-
galın başına geçip kebap
pişirdi. İmamoğlu, kendi-
sine hediye edilen po-
şuyla poz verdi. Yemekten
sonra Diyarbakır sokakla-
rında dolaştı. Bu sırada
İstanbul’dakileri aratma-
yan görüntüler yaşandı.

Boşanmak istedi
diye eşini öldürdü!

Cumartesi Anneleri’nin
eylemine destek veren

CHP’li Mahmut Tanal’ın
aracı, polis tarafından

otoparka çekildi. Tanal,
diğer araçlar dururken
aradan sadece kendi 

aracının seçilip götürüldü-
ğünü, bunun siyasi bir

mesaj olduğunu söyledi

HUKUKSAL BİR İZAHINI GÖRMÜYORUM
Kayıp yakınlarını arayan Cu-
martesi Anneleri’nin eylemine

destek veren CHP İstanbul Milletve-
kili Av. Mahmut Tanal’ın aracı, polis
tarafından Kasımpaşa’daki oto-
parka çekildi. Dolapdere Taksim
Caddesi üzerinde diğer sivil araçların
arasına park ettiği, ön camına
“TBMM Milletvekili Araç Giriş
Kartı” asılı aracının çekici yardımıyla
otoparka götürülmesinin tamamen
siyasi saiklerle alınan bir karar oldu-

ğunu belirten CHP’li Tanal, “Cad-
deye baktığınızda sağlı sollu her ta-
rafa araçların park edildiğini
görürsünüz. Ben de aracımı, sonra-
dan beyaz bir minibüsün konulduğu
yere park ettim. Geldiğimde aracım
yoktu. Diğer araçlar olduğu gibi yer-
lerinde dururken araç giriş kartında
ismimin yazılı olduğu aracımın
adeta cımbızla alınıp götürülmesinin
hukuksal ve mantıksal bir izahatını
bulamıyorum” dedi. I SAYFA 5

ç
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Q7'den Fikret
Orman'a sitem

Kasımpaşa'nın yeni
transfer Ricardo

Quaresma, Ankaragücü'ne
yenildikleri maçın ardından
Beşiktaş'tan ayrılış sürecini
anlattı. Quaresma, "Baş-
kan istemediği için oradan
ayrıldım. Baş-
kan benim
için artık ol-
mayan bi-
risi" dedi.
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Halimiz 
ahvalimiz

Gelenek ama
hangisi

Öküz 
öldü mü?

Bornova 
anısı

Tanal kendisinin aracının çekilmesine
tepki göstererek yazılı açıklama yaptı.

İmamoğlu, Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz’a Atatürk’ün tablosunu hediye etti.
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M uharrem ayında tutulan oruç tarihi
seyri yönüyle de bir özellik taşıyor.
Peygamberimiz Medine'ye hicret

ettikten sonra Medine'de yaşayan Yahudile-
rin oruçlu olduğunu öğrendi.O gün Muhar-
rem ayının 10. günü Aşura günüydü. "Bu ne
orucudur?" diye sordu. Yahudiler, "Bugün,
Allah'ın Musa'yı düşmanlarından kurtardığı,
Firavun'u boğdurduğu gündür. Hz. Musa
(a.s.), bir şükür olarak bugün oruç tutmuş-
tur" dediler. 

Peygamberimiz onlara, "Biz, Musa'nın
sünnetini yaşatmaya sizden daha çok yakınız
ve hak sahibiyiz" diyerek kendisi ve Müslü-
manlar o gün oruç tuttular. O yıl henüz Ra-
mazan orucu farz olmamıştı.

Fakat ertesi sene Ramazan orucu farz kı-
lınınca Müslümanların oruç ayı Ramazan
oldu. Aşura günü orucu konusunda ise Pey-
gamberimiz herkesi serbest bıraktı, "İsteyen
tutar, isteyen tutmayabilir" dedi. Böylece bu
oruç, müstehab bir oruç olarak kaldı.Bilgin
sahabilerden İbni Abbas'ın rivayet ettiği bir
hadiste de ifade edildiği üzere, bir karışık-
lığa meydan vermemek ve Yahudilere benze-
memek için Aşura gününden önceki günle
sonraki gün ilave edildi, böylece üç gün oruç
tutmak sünnet olarak uygulanır oldu.Dolayı-
sıyla ne Peygamberimiz, ne Sahabiler, ne
mezhep imamları ve müctehidler, ne de daha
sonraki İslam âlimleri Muharrem ayının ilk
on günü oruç tutulması konusunda bir be-

yanda bulunmamışlardır.
Bunun dışındaki bir uygulamanın İslam

ibadet tarihinde bir yerinin ve kaynağının ol-
madığını söylemek gerekir.Muharrem ayının
İslam tarihinde bir takvim başlangıcı olması,
Hz. Ömer'in halifeliği döneminde tespit edil-
miş, o tarihten bu yana pek çok İslam ülke-
since kullanılagelmiştir. 1 Muharrem'in
Hicrî yılbaşı olması, Noel kutlaması gibi bir
geleneği olmamakla beraber, yılın ilk günü
olması açısından bir önemi de bulunmakta-
dır. Kur'ân'da ise Muharrem'in ayının farklı
bir özelliğinden söz edilir.

Tevbe Sûresinde (âyet:36), "Allah katında
ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı gün
Allah'ın yazdığı şekilde, on ikidir. Bunlardan
dördü haram aylarıdır, dosdoğru hesap işte
budur" şeklinde bildirildiği gibi, bu dört
aydan biri de Muharrem ayıdır.Haram ay-
ları, değerli, ünemli ve bu yönüyle de farklı
özelliği olan aylardır ve o aylara karşı say-
gılı olunması bildirilmiştir. Peygamberimizin
ifadesiyle "Şehrullahi'l-Muharrem- Allah'ın
ayı Muharrem" olarak bilinen Muharrem
ayı, İlahi bereket ve feyzin, bollaştığı bir
aydır. Allah'ın ayı, günü, yılı olmaz, ama Al-
lah'ın rahmetine ermenin önemli bir fırsatı
olduğu için Peygamberimiz tarafından bu
şekilde bildirilmiştir. Muharrem ayının pey-
gamberler tarihinde de ayrı bir yeri vardır.

Başta Hz. Adem olmak üzere, Hz. Nuh,
Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. Davud, Hz.

Yakub, Hz. Yusuf, Hz. Eyyub, Hz Yunus ve
Hz. İsa gibi peygamberler Aşura günü, özel
olarak bazı nimetlere ermişler, bazı sıkıntı-
lardan kurtulmuşlardır.

Bu yünüyle bir yıl dünümü kabul edilmek-
tedir. Hz. Hüseyin (r.a) ve evlatlarının hun-
harca şehit edilmesi meselesine gelince, esas
itibariyle şehitler mükâfatını almış, en yüce
mertebelere ulaşmıştır, Yüce Allah'ın da za-
limlere hak ettikleri cezayı en âdil bir şe-
kilde vereceğinden şüphemiz yoktur.Kaderî
hükme boyun eğen her mü'min bu olaya üzü-
lür, ancak itidalini ve soğukkanlılığını kay-
betmez. Duyguları onu birtakım
taşkınlıklara götürmez.Çünkü meydana
gelen bütün olaylar ezelî takdirin bir hükmü-
dür. Bu açıdan bunu bir "yas merasimi" ha-
line dönüştürmek sünnetin ruhuna uygun
düşmemektedir.

Muharrem ayının anlamı

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ
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Çarşı Migros Karşısı 

Hemen hemen bütün hastalıkların temelinde al yıkamamak geliyor. El yıkama alışkanlığının erken yaşta kazanılması büyük önem
taşıyor. Prof. Dr. necmi aksaray ve Doç. Dr. Selda karaayvaz, çocuğunuza el yıkamayı öğretirken yaptığınız 6 stratejiyi anlattı 

El yıkamayı öğrEtmEnİn
6 STRATEJIK YOLU
İ shaller, parazit hastalıkları ve solu-

num yolu enfeksiyonları başta
olmak üzere birçok hastalığın teme-

linde el yıkama alışkanlığının olmaması
gerekiyor. Bu nedenle sık ve doğru el yı-
kama alışkanlığının çocukluktan itibaren
kazandırılması gerekiyor. Bu konuda
anne babalara önemli bir görev düştü-
ğünü söyleyen Acıbadem Altunizade
Hastanesi Sosyal Pediatri Uzmanı Doç.
Dr. Selda Karaayvaz ve Çocuk Enfeksi-
yon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Necmi
Aksaray, bir alışkanlığa dönüştürülmesi
için çocuklara el yıkamayı sevdirmenin
yolları hakkında bilgi verdiler. 

Çocukluk dönemi önemli

Hastalıklara neden olan mikroplar, el sı-
kışma, toplu taşıma araçlarını kullanma
ya da yemek yemek gibi günlük hayatın
sıradan davranışlarından sonra kolaylıkla
yayılabiliyor. Korunmanın en önemli
yolu ise el yıkamaktan geçiyor... Yetişkin-
lik döneminde bunun bir alışkanlık ola-
rak sürdürülmesinin yolu ise çocukluktan
başlıyor. Bu nedenle küçük yaşlardan iti-
baren çocuklara kazandırılması gereken
bu önemli alışkanlık için ailelere, öğret-
menlere ve sağlık çalışanlarına da önemli
görevler düşüyor. Her yaş grubundaki
çocuğun becerilerine göre bu davranışı
gerçekleştirebilmeleri zaman alabiliyor.
Henüz yürüyemeyen çocukların ellerinin
ebeveynleri tarafından yıkanması gerekir-
ken, çocuklar büyüdükçe bu konuda sa-
dece gözlemci ve yönlendirici olmak
yeterli oluyor. El yıkama alışkanlığının
kazandırılmasının ana babalar için zorlu
ve sabır gerektiren bir süreç olduğunun
altına çizen Acıbadem Altunizade Hasta-
nesi Sosyal Pediatri uzmanı Doç. Dr.
Selda Karaayvaz ve Çocuk Enfeksiyon
Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Necmi Ak-
saray, çocuklarımıza doğru el yıkama
alışkanlığını kazandırmaya yardımcı bazı
stratejileri sıralıyor.

Mutlaka sabun kullanın

Ellerin en az 20 saniye boyunca ve mut-
laka sabun kullanarak yıkanmasını sağla-
yın. Ortak kullanım alanlarında sıvı
sabunları tercih edin. Katı sabun kullanı-
lacaksa da, sabunu su birikmeyen bir
kapta ve kullanıldıktan sonra köpüğü
alınmış olarak bırakın. 

Ellerin temizlendiğinden emin olun

El yıkama sırasında her iki avuç içi, dışı,
parmak araları, başparmaklar, tırnaklar
ve el bileğini de sıvazlayarak temizleyin.

Yıkama bittikten sonra iyice durulayarak
temiz bir havluyla kurulayın. Ortak alan-
larda kağıt havlulardan yararlanın. 

Uygun şartları oluşturun

Çok küçük yaştan itibaren çocukların el
ve tırnak bakımını yaparak bu konuya
aşina olması sağlayın. Önce kendi kuca-
ğınızda başlayın. Ayakta durabildiği dö-
nemde ise yerden yükselterek veya
boyuna uygun lavabolar seçerek sabunla
el yıkayabilmesini için uygun ortamları
sağlayın.

Eğlenceli hale getirin

Oyunun, çocuklara bir şeyler öğretmenin
en kolay ve etkili yollarından biri oldu-
ğunu hatırlatan Sosyal Pediatri Uzmanı
Doç. Dr. Selda Karaayvaz, "Hem el yıka-
manın önemini, hem de nasıl olması ge-
rektiğini farklı oyunlar, şekiller ya da
canlandırmalarla anlatabilirsiniz. Örne-
ğin bir şarkı belirleyin ve elleri bu şarkı
bitimine kadar birlikte söyleyin. Böyle-
likle acele etmesinin de önüne geçebilirsi-
niz. Ya da ellerini yıkarken onunla birlikte
sayarak, bu işlemin ne kadar sürede ta-
mamlandığını öğretebilirsiniz” diyor. 
Çocuklar için neyi neden yaptığının

doğru şekilde anlatılmasının alışkanlıkla-
rın kazandırılmasında son derece önemli
olduğunu belirten Çocuk Enfeksiyon
Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Necmi Ak-
saray, "Altı aylıktan itibaren okunan ki-
taplarla, iki yaşından itibaren de medya
ile tanışan çocuğun dikkatini bu noktaya
çekmeye çalışın.  Konuyla ilgili çizgi film-
ler, kamu spotları, ilanlar, gazete, dergi
haberlerine faydalı olacaktır” diye konu-
şuyor. 

Onlara rol model olun

Çocukların doğduğu andan itibaren
anne babası ve diğer yakınlarını izleyerek
hayatı öğrenip deneyimlediklerini unut-
mayın. El yıkamanın önemini anlatmak
için yapılabilecek en önemli şeylerden
biri de sizin ellerinizi yıkamanızı görme-
sini sağlamak olacaktır. Alışkanlığının ka-
zandırılmasında da aile içinde doğru
davranış modellerinin sergileyerek doğal
bir öğrenme ve uygulama alanı sağlayın.
Sağlık kontrollerinde doktor ve hemşire-
lerin el yıkamaya dikkat çekmesi, okul
eğitimi başladığında da öğretmenin konu
üzerinde durması, denetlemesi, el yıka-
yan çocuğa vereceği olumlu geri bildirim
de çok işe yarayacaktır. 

ZEYNEP VURAL

Taylan DAŞDÖĞEN

HAWKİNG’İN GÖZLÜĞÜ

taylansec65@gmail.com

Bu durumlarda
ellerinizi yıkayın:

Öksürme, aksırma ve
hapşırmadan sonra, 

El sıkışma sonrasında,
Herhangi bir yemek ya da
gıda hazırlamadan önce,

Yemeğe başlamadan 
önce ve sonra,

Toplu taşıma ve toplu 
yaşam alanlarını 

kullanıldıktan sonra, 
Emzirme öncesi ve sonrasında

Evcil hayvanlar da dahil
olmak üzere tüm hayvanlara

dokunduktan sonra,
Bebeklerin alt bezinin
değiştirdikten sonra, 

Tuvalet kullanımı sonrası, 
Hasta bir kişiyi ziyaret

etmeden önce ve sonra.

Çok yürüyen
çok yaşar
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verileri; dünya
nüfusunun yüzde 23’ünün hareketsiz yaşam
sürdüğüne ve bu durumun tüm ölüm neden-
leri arasında 4. sırada yer aldığına işaret edi-
yor. Bunun nedeni ise hareketsizliğin obezite,
koroner kalp hastalığı, diyabet, hipertansiyon,
metabolik sendrom, kemik erimesi, meme ile
kalın bağırsak kanseri gibi hayatı tehdit eden
sağlık problemlerine yol açabilmesi. Ancak
ezgersizler örneğin düzenli olarak yapılan yü-
rüyüşün hareketsizlik sonucu gelişen çok sa-
yıda hastalık riskini azaltması veya var olan
bu hastalıkların belirtilerini hafifletiyor. Yapı-
lan araştırmalar, düzenli yürüyüş ve jogging
yapan kişilerin hastalığa daha az yakalandık-
larını ve bu egzersizi ömür boyu yaptıkları
takdirde 6 yıla varan daha uzun yaşam süre-
lerine erişebildiklerini gösteriyor.

5 gün 30 dakika

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Kardiyoloji
Uzmanı Doç. Dr. Burak Pamukçu etkili ola-
bilmesi için haftanın 5 günü 30 dakika sü-
reyle, tempolu biçimde yürünmesi gerektiğine
dikkat çekerek, “Yürüyüşün daha fazla yarar
sağlaması için süresi ve temposu ilerleyen
dönemde artırılabilir. Ancak öncesinde mut-
laka bir hekime danışmak ve sağlık kontro-
lünden geçmek gerekiyor” diyor.  Kardiyoloji
Uzmanı Doç. Dr. Burak Pamukçu düzenli
yapılan yürüyüşün sağlığımız üzerindeki fay-
dalarını anlattı, önemli bilgiler verdi. 

Diyabete dikkat

Hareketsiz yaşam ve kötü beslenme; insülin
direnci ile kilo artışına yol açabiliyor, bunun
sonucunda da genetik yatkınlığı olan kişilerde
diyabet tablosu ortaya çıkabiliyor. Çağımızın
yaygın bir hastalığı olan ve görülme sıklığı
her geçen gün artan diyabet gelişimi de kalp
ile beyin damar hastalıkları riskinde çok ciddi
artışları beraberinde getirebiliyor. 

Doktor kontrolünü ihmal etmeyin 
Her kadın genellikle adet tarihini takip
eder ve kendisini buna göre hazırla-
maya çalışır. Ancak bazı ilaçların kulla-
nımı, mevsim değişiklikleri ya da çeşitli
hastalıklar adet kanamalarının düzen-
sizleşmesine neden olabilir. Kadınlarda
rahim içi zarı ve rahim ağzında mey-
dana gelebilen polipler de adet
döngüsünün bozulmasının
önemli nedenlerinden biridir.
Memorial Ataşehir Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Bölümü’nden Op. Dr. Zeki
Salar, kadınlarda rahim içi po-
lipleri ve tedavi yöntemleri hak-
kında bilgi verdi.

Adet düzensizliği yapar

Rahim içi polipleri genel olarak
sessizce ilerler ancak adet dü-
zensizliği belirtilerin başında

gelmektedir. Diğer şikayetler arasında
uzun süren, yoğun bir şekilde olan adet
kanamaları ve ara kanamalar bulun-
maktadır. Ayrıca iki adet dönemi ara-
sında lekelenmeler, uzun vajinal
akıntılar ve kahverengi akıntılar görüle-
bilir. Polipler cinsel ilişki sonrası kana-

maya ve ağrıya yol açabilir. Rahim içine
yerleşen polipler gebe kalamama ve dü-
şüklere de neden olabilmektedir.

Doktora başvurulmalı

Kendisinde polip belirtileri olduğunu
fark eden kadınların vakit kaybeden

doktora başvurması önemli-
dir. Bunun yanında polipler
bazı hastalarda hiçbir şikayete
neden olmayabilir. Herhangi
bir sorun olmasa da yıllık ji-
nekolojik kontrollerin önemli
olduğu akılda tutulmalıdır.
Polip tedavisi, erken tanı ve
doğru planlama sayesinde
başarıyla gerçekleştirildiğinde;
adet düzensizliği, cinsel ilişki
sonrası kanama ve ağrı ile kı-
sırlık gibi sorunlar da ortadan
kalkmaktadır.



I stanbul'da sokakta park halindeki
yaklaşık 500 bin lira değerindeki 3
otomobili çekici yardımıyla çalan 3

şahıs, polis ekipleri tarafından suçüstü ya-
kalandı. Çekici ile hırsızlık anları ise kame-
ralara yansıdı. Olaylar 19 Ağustos ve 22
Ağustos tarihlerinde Ataşehir ve Üsküdar'da
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece
saatlerinde bir şahıs, sokak üzerinde park

halindeki yaklaşık 500 bin lira değerindeki 3
lüks otomobili gözüne kestirdi. Şahıs, arka-
daşlarını arayarak sokağa çekici çağırdı. Bir
süre sonra olay yerine gelen çekici yardımı
ile şahıslar, üç otomobili çalarak depoya gö-
türdü. Sabah araçlarını yerinde bulamayan
sahipleri durumu polise bildirdi. Olay yerine
gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası gö-
rüntülerinden araçların çekici yardımıyla

götürüldüğünü belirledi. Araçlara herhangi
bir otoparkta rastlanılmaması üzerine çalın-
dığı tespit edildi. 

Çalıp sattılar

Olayın ardından harekete geçen Oto Hırsız-
lık Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili ça-
lışma başlattı. Kamera görüntülerini
inceleyen polis, önce çekicilerin plakasına,

ardından da çekiciyi çağıran şahsa ulaştı.
Şahsın Ali Can E.(27) olduğunu belirleyen
polis, teknik ve fiziki takip başlattı. Çalışma-
ları derinleştiren polis, çalınan araçların
Ataşehir'de bir depoya götürüldüğünü tespit
etti. Hazırlıklarını tamamlayan polis ekip-
leri, 23 Ağustos gecesi depoya düzenlediği
operasyonla Ali Berkay A.(20) ve Tunahan
Y.'yi aracı parçalarken suçüstü yakaladı. 
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TAKSİM Meydanı'nda
turistleri sahte dolarla
dolandırmaya çalışan ya-

bancı uyruklu kişi suçüstü yaka-
landı. Polis kaçmak isteyen
dolandırıcıyı çelme takıp düşürdü. 
Olay dün saat 17.00 sıralarında ya-
şandı. Taksim Meydanı dolmuş du-
raklarının önünde oturan Faslı
çiftin yanına gelen Mısır uyruklu

Alaaeldin Razzbuk bir süre konuş-
tuğu karı kocaya cebindeki dolarları
gösterip Türk Lirası karşılığında
bozdurmak istediğini söyledi. Ala-
aeldin Razzbuk tavırlarından şüp-
helenen kadın, Taksim'e yapılan
cami inşaatının önünde görev
yapan polise giderek durumu bil-
dirdi. Kadının polisin yanına gitti-
ğini gören dolandırıcı alt geçide

inerek uzaklaşmak istedi. Alt geçide
inen polis burada yakaladığı dolan-
dırıcıyı meydana çıkardı.

Gözaltına alındı

Polisin kimlik kontrolü yapmak is-
tediği dolandırıcı bu sırada bir anda
kaçmaya başladı. Polis kaçmak is-
teyen Razzbuk'u çelme takarak yere
düşürdükten sonra gözaltına aldı.İtfaiye 

illallah etti
Sultangazi'de bir kadın evde yalnız
olduğu sırada intihar girişiminde bu-
lundu. Kapıyı açması için çağrılan it-

faiye ekipleri hatalı park nedeniyle olay yerine
ulaşmakta zorlandı.  Olay, Sultangazi Sultançift-
liği Mahallesi’nde meydana geldi. Bir binanın
ikinci katında yaşayan Ülkü Y. (36) öğle saatle-
rinde çok sayıda ilacı içerek intihar girişiminde
bulundu. Kendisine ait iş yerinden çıkarak öğlen
yemeği için eve gelen Ali Y. eşinin kapıyı açma-
ması ve evden ses gelmemesi üzerine çilingire
haber verdi. Çilingir gelmeyince Ali Y.  itfaiye ve
sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen it-
faiye ekipleri sokakta gelişi güzel park nedeniyle
olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye ekip-
leri, kapının kilitli olmasından dolayı eve merdi-
venle açık olan balkon kapısından girdi.

Hastaneye kaldırıldı

Daireye giren itfaiye ekipleri, Ülkü Y.'yi yerde
baygın halde buldu. İtfaiye ekipleri kilitli olan ka-
pıyı açmasının ardından sağlık ekipleri de eve
girdi.  Burada ilk müdahalesi yapılan Ülkü Y.
ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi devam
eden Ülkü Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu
öğrenildi.

Hafriyat kamyonu
devrildi

ArnAvuTKöy'de hafriyat kamyonu
önce bir otomobile sonra da bariyer-
lere çarparak devrildi. Hafriyat kam-

yonu sürücüsü sıkıştığı araçtan vatandaşların
yardımı ile çıkarıldı. Kaza, Arnavutköy Eski
Edirne Caddesi Boğazköy ışıklar mevkiinde dün
akşam saatlerinde meydana geldi. Kayaba-
şı'ndan Arnavutköy'e doğru ilerleyen Kadir
Ö.'nün kullandığı hafriyat kamyonu, aynı yönde
seyreden Ferit Kaplan idaresindeki otomobile
yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücüsü-
nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat
kamyonu yol kenarındaki bariyerlere çarparak
devrildi. Kaza anında hafriyat kamyonuna çarp-
mamak için manevra yapan bir başka minibüs
ise başka bir otomobille çarptı.

Sıkıştığı araçtan çıkarıldı

Kaza sonrası hafriyat kamyonu sürücüsü yarala-
nırken sıkıştığı araçtan çevredekilerin yardımı ile
çıkarıldı. Kaza yerine gelen trafik ekipleri sürücü
Kadir Ö.'nün 165 promil alkollü olduğu tespit
edildi. Kazaya karışan hafriyat kamyonundaki
moloz yığınları yola savrulurken kaza sonrası
Kayabaşı - Arnavutköy yolunda uzun araç kuy-
ruğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekicilerle
yoldan kaldırılması sonrası trafik akışı normal
seyrine döndü.

Avcılar'da araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi’ndeki bir binanın girişindeki elektrik
sayaçlarının bulunduğu bölümde çıkan yangın paniğe neden oldu. Binanın içi dumanla
kaplanırken, evinde mahsur kalan yaşlı bir kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Marmara Cadde-
si’ndeki alt tarafında iş-
yerleri bulunan 11

numaralı binanın girişinde par-
lama ve küçük patlamaların ar-
dından yoğun duman görüldü.
Bunun üzerine İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi ve Avcılar Emni-
yet Müdürlüğü ekiplerine bilgi
verildi. Sevk edilen ekipler,
yoğun duman ile kaplanan bina-
nın özellikle üst katlarında mah-
sur kalanları kurtarmak için

merdiven kullandı. Binanın üst
katında dumandan etkilenen
Gülizar Baykara (88) itafiye ve
112 Acil görevlileri tarafından
sedye ile merdivenlerde taşına-
rak indirildikten sonra Murat
Kölük Devlet Hastanesi’ne kont-
rol amacıyla götürüldü.Kedisi
için çabaladıEbru Gülçiçek, an-
nesi Nezahat Gülçiçek ile birlikte
evlerinde kalan kedilerinin kurta-
rılması için itfaiye erlerinden
yardım istedi. Ebru Gülçiçek gö-

revlilerle birlikte eve girerek
‘Behlül’ isimli kediyi çıkardı,
Ebru Gülçiçek, “Kapı kilitliydi.
Behlül, çok korkaktır. Yabancıya
karşı ürkektir. Duman evin içine
girmiş biraz. 5 kez denedikten
sonra kaba girmesini sağladım.
İtfaiye erleri çok yardımcı oldu.
Çok şükür Behlül’ü kurtardık”
dedi. Yaya trafiğinin yoğun ol-
duğu bölgede kısa sürede çok
sayıda meraklı kurtarma çalış-
malarını ilgi ile izledi. DHA

İstiklal'de 
meydan savaşı

TAKSİM İstiklal Caddesi'nde iki grup
arasında henüz bilinmeyen nedenle
kavga çıktı. Kavga kadınlar arasında

başladı. Kadınlar birbirlerinin saçlarından tuta-
rak yerlerde sürükledi. Kadınları ayırmak için
araya erkek arkadaşları girdi. Kadınları ayırama-
yan erkekler de kavgaya dahil oldu. Erkekler bir-
birlerine şişe ve kemerlerle saldırdı. Bir kişi
göğsünden yaralanmasına rağmen kavgaya
devam etti.

Kadınlar yerde sürüklendi

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polisler geldi.
Polisin gelmesiyle kavga sona erdi. Kavganın bit-
mesi ile bir grup taksiye binerek olay yerinden
ayrıldı. Polislerin gelmesiyle yaralı kişi için ambu-
lans çağrıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu ka-
meralarına yansıdı. Görüntülerde kadınların
birbirlerini saçlarından çekmesi ve yerde sürükle-
mesi görülüyor. Kavgaya karışan erkekler ise bir-
birlerine kemer ve şişelerle vuruyor.

Taksiciye meslektaş
dayağı attılar

Bahçelievler'de müşterisi ile 'indi bindi ücreti' yüzünden
tartıştığı iddia edilen taksiciyi, olayı gören diğer meslek-
taşları darp etti. Yaşanan arbede anı saniye saniye kay-
dedildi. Olay, Yenibosna'da sabah saatlerinde yaşandı.
İddiaya göre, bir vatandaş taksiye binerek kısa mesafe
yol gitti. Taksiden inen vatandaş 8 lira tutan ücrete karşı-
lık 10 lira vererek para üstü istedi. Taksici ise 'indi bindi
ücreti'nin 10 lira olduğunu söyledi. Kısa süre sonra tak-
sici ile müşteri arasında tartışma çıktı. Ticari taksi sürü-
cüsü aracını diğer taksicilerin yanında durdurdu ve
müşterinin inmesini istedi. 

Yaşananlar kaydedildi

Tartışma müşteri inince de devam edince olaya diğer
taksi sürücüleri de dahil oldu. Diğer taksi sürücüleri
müşterisi ile tartışan taksi sürücüsüne tepki gösterdi.
Tartışmanın devamında meslektaşlarının saldırısına uğ-
rayan taksi sürücüsü aracına binerek olay yerinden
uzaklaştı. Bu sırada diğer taksiciler, meslektaşlarına
müşteri ile tartıştığı için tepki gösterip darp etti. Yaşanan
arbede anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi

akfjlksafjklsajfkslajflksafjlksafjkl-
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Otomobil hırsızları
yakalandı

İstanbul’da sokakta park halindeki yakla-
şık 500 bin lira değerindeki 3 otomobili

çekici yardımıyla çalan 3 şahıs, polis
ekipleri tarafından suçüstü yakalandı

Yakalanan hırsızlar kendilerinin masum
olduğunu belirterek, “Biz kader
kurbanı sayılırız. Ortada ciddi bir suç
yok” savunmasında bulunarak
gazetecileri hayrete düşürdü.
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Gözaltına alınan
şüpheliler, ifadeleri
alınmak üzere em-
niyete götürüldü.
Burada işlemleri
tamamlanan 3
şüpheli, sevk edil-
dikleri adliyede çı-
kartıldıkları
mahkemece tutuk-
lanarak cezaevine
gönderildi. Satılan
iki araç geri alına-
rak sahiplerine tes-
lim edilirken,
parçalanan araç ise
toplanarak yine sa-
hibine verildi.
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K adıköy Belediyesi’nin düzenlediği 30
Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yılı
etkinliklerinin merkezi Kadıköy’ün

sembollerinden biri olan Moda İskelesi oldu.
Etkinlik kapsamında Moda İskelesi'nde "Ses,
Işık ve Film Gösterimi" düzenlendi.Denizin
üzerine hazırlanan platformdan Milli Mücade-
le’yi anlatan ‘Bu Zafer Hepimizin' adlı belgesel
gösterimi yapıldı. Yurttaşların Moda sahilin-
deki kayalıkların üzerinden takip ettiği etkin-
likte, su perdesi aracılığı ile suya Atatürk'ün
fotoğrafları yansıtıldı; Moda İskele binası,
mapping yöntemi kullanılarak ışık oyunları ile
renklendirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün
1927'de Moda açıklarından geçerken deniz ya-
rışlarını mendiliyle selamlamasına ithafen kıyı-
dan denize doğru beyaz mendiller sallandı.

İyi ki Mustafa Kemal'in ışığını
yaşıyoruz

Kadıköy’deki kutlamaların konuğu İstanbul
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu oldu. İBB Başkanı Ekrem İma-

moğlu, saat 22.00 sularında İBB’ye ait bir tek-
neyle Moda İskelesine geldi. 30 Ağustos Zafer
Bayramını kutlayan İmamoğlu, “Bu şehirde
milli bayramlarımızı büyük bir coşkuyla kutla-
yacağız. Şimdi Üsküdar’dan geliyorum. Üskü-
dar’ın güzel meydanında, boğazın hemen
kıyısında onbinlerce insanımız bu coşkuyu ya-
şıyor. Milletçe bir arada olduğumuzu gösterme
günü olan milli bayramlarımızda bu coşkuyu
yaşatıyoruz. Göreceksiniz 29 Ekim, 23 Nisan,
19 Mayıs bütün bayramlarımızı coşkuyla yaşa-
yacağız. Milletçe bir arada olma duygumuzu,
milli bayramlarımızda yaşayacağız.” diye ko-
nuştu. İmamoğlu sözlerini “İyi ki bu ülkenin
değerlerine her zaman inanmış 82 milyon in-
sanla yaşıyoruz. İyi ki bu ülkenin değerlerini
bize emanet eden, dünyada tek ve en büyük
önderin, Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında
yaşıyoruz.” diyerek tamamladı.

Türk ordusunun eşsiz eseri

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Oda-
başı da “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına
temel teşkil eden, 30 Ağustos 1922'de kazandı-
ğımız Büyük Zafer'in 97'nci yılını ulusça kutla-
manın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz.
Sizlere Ulusal Kurtuluş mücadelemizin yü-

züncü yılını en coşkulu şekilde kutlayacağımıza
söz vermiştim. Yine bir büyük bayram için 30
Ağustos Zafer Bayramı için sizlerle birlikte ol-
maktan mutluyum, gururluyum. Hürriyeti-
mize, zaferimize sahip çıkan herkese teşekkür
ederim. Hem İstanbul hem Kadıköy milli mü-
cadelenin her kutlu gününü alanlarda, milli
mücadele kahramanlarına yakışır şekilde kutla-
maya devam edecektir. Her safhası tek tek dü-
şünülerek hazırlanan bu zafer, aziz yurduna ve
bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşı-
sında Türk Ordusu’nun ortaya koyduğu eşsiz
bir eserdir” diye konuştu.

A merika bizim düşmanımız.
PKK'ya silah veriyor, PKK'yı 
seviyor ve PKK'dan vazgeçemi-

yor.Amerika bizim dostumuz.Birlikte
Kuzey Suriye sınırında devriye geziyo-
ruz, volta atıyoruz.Rusya bizim dostu-

muz.Amerika'yı karşımıza alma paha-
sına füzeler alıyoruz, yeni birlikte uçak
yapabileceğimizden bahsediyoruz.Rusya
bizim düşmanımız.Rusya bizim destekle-
ğimiz muhalifleri, Türkmendağı'nı, idlib'
i bombalıyor.Amerika bizim düşmanı-

mız. Parasını verdiğimiz, satın
aldığımız uçaklarımızı teslim

etmiyor.Amerika bizim dostumuz. Bir-
likte İŞİD mevzilerine
saldırıyoruz.Rusya bizim düşmanımız.
Bizim katil dediğimiz Esad'a destek ve-
riyor. Dolayısıyla o da bir katil oluyor.
Onun desteklediği Esad yüzünden ülke-
mize bazen bombalar düşüyor. Göç eden
Suriyeliler iç sükunu ve ekonomiyi bozu-
yor.Rusya bizim düşmanımız. Patatesle-

rimizi ve domateslerimizi geri gön-
derdi.Rusya bizim dostumuz. Doğu Ak-
deniz’de doğalgaz ve petrol araması
yaparken sana ortak olabilirim diyor.Ya
Türkiye çok büyük bir politika yönetiyor,
ya da ne yaptığını bilmiyor. Bir ülkeye
hem dost hem düşman demesi her ikisini
de idare etmeye kalkması, ya büyük bir
politikadır, ya da çaresizliktir.
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Hem dost hem düşman bu nasıl denklem? 
Hüseyin ADALAN

KONUK YAZAR

kronikhabertr@gmail.com

EKREM HACIHASANOĞLU

ISTANBUL ZAFERI
KUTLADI

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü Kadıköy Moda İskele-
si’nde düzenlenen ışık ve ses gösterileri eşliğinde coşku ile kutlandı.

Moda sahilini dolduran yurttaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün
Moda açıklarından geçerken deniz yarışlarını beyaz mendiliyle

selamlamasının anısına kıyıdan denize doğru beyaz mendiller salladı

Beylikdüzü de
bayramı kutladı

Beylikdüzü Belediyesi’nin 6.sını düzenlediği
Barış ve Sevgi Buluşmaları ve bu yıl 97. yıldö-
nümünü kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı,
Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı’nda
bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni
ve ardından gerçekleşen kortej yürüyüşü ile
başladı. Beylik Pazar Alanı’nda başlayan yürü-
yüşe; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, ilçe protokolü, siyasi parti temsil-
cileri, sivil toplum kuruluşları ve 7’den 70’e
yüzlerce vatandaş katıldı. Her yıl olduğu gibi
bu yıl da renkli görüntülere sahne olan yürü-
yüşte vatandaşlar bir ağızdan marşlar söyleye-
rek bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı.  8
Eylül Pazar gününe dek Barış ve Sevgi Buluş-
maları’nın gerçekleşeceği Cumhuriyet Caddesi
Etkinlik Alanı’nda sona eren kortej yürüyüşü
burada da coşkulu bir kalabalıkla karşılandı.
Etkinlik alanında yaptığı konuşmasında  Zafer
Bayramı’nın önemine dikkat çeken Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık; “30
Ağustos öyle bir gündür ki; ‘Milli Mücadele’,
‘Büyük Taarruz’ ve ‘Meydan Muharebesi’nin
sonunda, işgal güçlerinin topraklarımızdan ka-
lıcı olarak atıldığı bir milattır. Bu büyük zafer,
Türk milletinin asla boyunduruk altına alına-
mayacağını, yerle yeksan olduğunda bile
azimle yeniden ayağa kalkacağını kanıtlamış-
tır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arka-
daşları, büyük mücadeleler sonucu elde
ettikleri bu zaferle bizlere bağımsızlığı, hürri-
yeti ve Cumhuriyet’i armağan ettiler. Nesilden
nesle aktarılan bu mirasa sahip çıkmak ve onu
yarınlara taşımak bizim en önemli vazifemiz-
dir!” ifadelerine yer verdi ve Beylikdüzü’nde
de bu mirasa, birlik beraberliği koruyup güç-
lendirerek sahip çıkılacağını vurguladı.

Ataşehir'de büyük coşku

Çebi: Sonsuza kadar yaşatacağız

Ataşehir Belediyesi’nin hazırladığı söyleşi, konser
ve atölyelerin yer aldığı program Atatürk Mahal-
lesi Amfili Park’ta büyük coşkuyla gerçekleşti. Yıl-
ların eskitemediği ses Ömür Göksel, seneler
öncesinde izler bırakmış şarkılardan oluşan muh-
teşem bir repertuarla Ataşehirlilere keyifli bir bay-
ram akşamı yaşattı. Dinleyiciler konser boyunca

hem Türk bayraklarıyla hem de danslarla Ömür
Göksel’e eşlik ettiler. Söyleşi programında Atlas
Dergisi Yazı İşleri Müdürü Melih Şabanoğlu ile
Kurtuluş Savaşı kahramanları üzerine tarih dolu
bir sohbet gerçekleşti. Melih Şabanoğlu, İstan-
bul’un işgalinin nedenlerinden, Birinci Cihan
Harbi’nin ayrıntılarına kadar bilgilerini paylaştı.

Büyük Zafer’in 97. Yıl dönümü dolayısıyla
Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği
kutlama programı sabahın erken saatlerinde
Halkalı Meydandaki Atatürk Anıtı’na çelenk
sunumuyla başladı. Akşam göl kenarına ta-
şınan etkinlikler kapsamında düzenlenen
Zafer Korteji’ne yüzlerce kişi katıldı. Kü-
çükçekmece Meydanı’ndan konser ala-
nına kadar yürüyen vatandaşlar
Küçükçekmeceli Anadolu rock müziği-
nin en iyi temsilcilerinden Moğollar gru-
bunun şarkılarını hep birlikte söyledi.
Göl kenarı Amfi Tiyatro’da gerçekleşen
konseri Küçükçekmece Belediye Baş-
kanı Kemal Çebi binlerce vatandaşla
birlikte izledi. İstiklal Marşı ve saygı du-

ruşunun ardından programda söz alan Kü-
çükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi
“30 Ağustos, yalnızca yıldönümlerinde değil,
her gün hatırlamamız, gelecek nesillere de
anlatmamız gereken çok önemli bir gündür.
Kardeşlerim, 30 Ağustos’un pek çok anlamı

var. 30 Ağustos, Ulu Önderimiz Atatürk’ün
liderliğinde, bir ülkenin yeniden doğuşunun,
bir milletin “birlik” oluşunun hikayesidir.
Atatürk’ün, “Yurtta BarışDünyada Barış”
idealinin eseridir 30 Ağustos. Bu Bayram sa-
dece bizim için önem taşımıyor, 30 Ağustos
bütün Dünyaya tam bağımsız bir ulus ola-
bilmek için, bir milletin nasıl birlik olduğunu
ve nasıl ayağa kalktığını, kalbinde yaşattığı
bağımsızlık mücadelesi için gözünü kırpma-
dan ölüme nasıl gittiğinin bir ifadesidir 30
Ağustos. Ulusumuzun 30 Ağustosları son-
suza dek yaşayacaktır, buna inancım tamdır.
Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Küçükçek-
mecelilerin ve tüm Türkiye’nin 30 Ağustos
zafer bayramı kutlu olsun ’’ dedi

Kadıköy Belediye Başkanı
Şerdil Dara Odabaşı, 30 Ağustos

zafer bayramını halay
çekerek kutladı.

Bağcılar yeni
döneme hazır

9 Eylül 2019 günü baş-
layacak olan 2019-2020
eğitim öğretim yılında

Bağcılar’da yaklaşık 160 bin öğrenci
çalan zille birlikte yeni döneme mer-
haba diyecek. Önceliği eğitime veren
Bağcılar Belediyesi de her yıl olduğu
gibi bu sene de sezon açılışı önce-
sinde ilçedeki okulların temizliğini
tamamladı. Sınıfların, laboratuvar-
ların ve öğretmen odalarının temiz-
liği aşama aşama gerçekleştirildi.
Ekipler öncelikle okul içinde adım
atılan her yeri süpürerek temizliğe
başladı. Süpürülen yerler daha
sonra silinerek, ilaçlanarak temiz ve
hijyenik hale getirildi. Okul binaları-
nın içinin yanında dış bakımı ve
çevre düzenlemesi de gerçekleşti-
rildi.

Bütün çaba sağlıklı ortam için

Okul bahçeleri tazyikli suyla yıkanır-
ken oyun ve dinlenme alanlarının te-
mizliği sağlandı. İlkokul ve
ortaokulların önündeki boş alana
geleneksel çocuk oyunlarının şekil-
leri, liselere ise spor sahalarının çi-
zimi yapıldı. İhtiyaç durumunda
bazı okulların boya ve badanası da
yine belediye ekipleri tarafından ya-
pıldı. Geleceğimizi emanet edeceği-
miz çocuklarımızın hijyenik
şartlarda eğitim alması için okulla-
rın temizlendiğini söyleyen Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Öğrencilerimizin sevinç, coşku ve
özlemle açılmasını beklediği eğitim
yuvalarımızı temizledik. Bütün ça-
bamız ve gayretimiz çocuklarımızın
sağlıklı bir ortamda eğitim görme-
leri. Yeni eğitim öğretim döneminde
bütün çocuklarımıza başarılar 
diliyoruz” dedi.

2019-2020 eğitim
öğretim sezonunun
başlamasına sayılı güler
kala Bağcılar Belediyesi
tarafından ilçedeki okullar
köşe bucak temizlendi.
Sınıflardan laboratuvar-
lara kadar her yer dezen-
fekte edilerek kullanıma
hazır hale getirildi

30 Ağustos’la varolduk
İstanbul Valisi Ali Yerli-
kaya 30 Ağustos Zafer
Bayramı için düzenle-

diği resepsiyondaki ko-
nuşmasında, “Ya zafer,
ya ölüm diyerek ayağa

kalktık. 30 Ağustos'ta
yeniden var olduk. Bu
toprakların ebedi Türk

yurdu olduğunu 
kanımızla canımızla 
ortaya koyduk" dedi

İstanbul Valisi Ali
Yerlikaya ve eşi Hatice
Nur Yerlikaya 30

Ağustos Zafer Bayramı'nın
97'nci yıldönümü dolayısıyla
Şişli Bomonti'de bulunan bir
otelde resepsiyon verdi. Prog-
rama İstanbul Büyükşehir Bele-
diye(İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu ile eşi Dilek İma-
moğlu, 1. Ordu Komutanı Orge-
neral Musa Avsever ile eşi
Mesude Avsever, İstanbul Emni-
yet Müdürü Mustafa Çalışkan,
Cumhuriyet Halk Partisi İstan-
bul İl Başkanı Canan Kaftancı-
oğlu, şehit yakınları ve gaziler
katıldı.Otelin lobisinde İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya ile eşi Hatice
Nur Yerlikaya, İBB Başkanı

Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek
İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı
Orgeneral Musa Avsever ve eşi
Mesude Avsever gelen konukları
karşıladı. Ardından İstanbul Va-
liliğinin, 30 Ağustos Zafer Bay-
ramı için hazırlanan filmin
sahnede gösterimi ile program
başladı.

Büyük destan

30 Ağustos Zafer Bayramını kut-
layarak konuşmasına başlayan
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,
“Büyük Zaferi hangi şartlarda
kazandık? 30 Ağustos'a neden
büyük zafer diyoruz? Çünkü
işgal altındaydık. Ateş çemberi-
nin içinde kalmıştık. Yorgunduk,
yaralıydık. Top yoktu. Silah

yoktu. Mermi yoktu. Yiyecek
ekmek yoktu. O zamanlar Tür-
kiye yoklar, yokluklar ülkesiydi.
Ancak hatırdan çıkarılmaması
gereken en önemli değerimiz,
“İman varsa, imkan var. Göğüste
iman, kalplerde vatan sevgisi
vardı. Ya var olacaktık, ya da
yok. Ya şehit olacaktık, ya da
gazi. Ya kazanacaktık, ya da ta-
rihten silinecektik. Ya zafer, ya
ölüm diyerek ayağa kalktık. 30
Ağustos'ta yeniden var olduk. Bu
toprakların ebedi Türk Yurdu ol-
duğunu kanımızla canımızla or-
taya koyduk. Analarımız,
bebekleri yerine, top mermilerini
kundağa sardı. 30 Ağustos
bunun için büyük, çok büyük bir
destandır " dedi.

İlçedeki okullar
köşe bucak
temizlendi.
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Y itik geçen günler, zamanlar. Öğrenciyiz
henüz. Bornova'nın sakin ve bedeli yüksek
Süvari Caddesi'nden süzülüp, Büyükpark'a

çıkmak için yürüyoruz. Alsancak'a gitmeye üşen-
miş ve 20'li yaşlarının başında kendini “yorgun”
hisseden birkaç adam ve kadın, Uğur Mumcu Kül-
tür Merkezi'nin önünden geçiyoruz. “Neyse ki gel-
dik” diyor içimizden biri. Kimdi şimdi
anımsamıyorum. Geldiğimizin farkında olmamıza
rağmen birimizin sesli olarak bunu dillendirmesi
hepimizi uyandırmıştı. “Eee bir şeyler almak
lazım” diye kararlaştırdık. İçinden asla peynir çık-
mayan peynirli poğaçadan, zeytinin hiç değilse ko-
kusunu veren zeytinli açmadan almışız maksat
doymak değil açlığı bastırmak. Üç beş de bira var
zaten. Sonsuz yaşam pınarı…

Kültür merkezini elimizdeki nevalelerle birlikte
geçiyoruz. Büyükpark'ın ortasındaki gösterişsiz ve
anason tütünü kokan nargilecileri ve çay bahçele-
rini de geçiyoruz. Alabildiğine yeşillik, banklarda
tek başına oturan emekli amcalar ve çimlerde otu-
rup birbirlerinin boynuna öpücükler konduran sev-
gililer arasından geçiyoruz. “Lan oğlum oturun
artık bir yere” diyor arkadaşlardan biri. Hakikaten
ha amma yürümüştük. Bir çınar ağacının altını
uygun gördük arkadaşlarla. Burası “hoş” demişti
kız arkadaşlar da. Hay hay o zaman demiştik. Er-
kekler bağdaş kurup oturmuş kızlarda bacaklarını
hafif kırıp ne oturur ne oturmaz bir halde vaziyet
almışlardı. Saygın ve bakımlı çimlerin üzerinde
biraz mahcup ama eğlenceli ve kendimizden emin
oturuyoruz. Parkın müdavimi ve gerçek sahibi kö-
pekler, kediler geçiyor yanımızdan. Zaten içinde
peyniri olmayan peynirli poğaçayı paylaşıyoruz ar-
kadaşlarla. “Maşallah ekip sağlam” diye bir ses
geliyor o esnada arkadan. Hep birlikte dönüp bakı-
yoruz. Eskilerden bir amca. Üzerinde “Bornova
Belediyesi” yazan pembe bir bankın üstünde oturu-
yor. Eskilerden dediysem kafa kağıdındaki doğum
senesi ha. Ben diyeyim 60 sen de 70 o aralıkta bir
amca. Biz hepimiz birbirimize baktık arkadaşlarla.
Tanıyan var mı diye. Kimseden tık yok. Amca
bizim sessizliğimizi hamlesini yapmayan acemi bir
boksöre sol kroşe çakar gibi bir kez daha bastırıp
konuşmayı sürdürdü. “Gençken iyi arkadaşlıklar
çok önemli” dedi. Tabii der gibi doğru der gibi ka-
famızı salladık. Hepimiz klasik yaşlı amca teyze ve
öğrenci muhabbetinin bir benzerini yaşayacağımızı
tahmin ediyoruz. Amca birazdan sen ne okuyorsun,
o ne okuyora filan bağlayacak, biliyoruz, eminiz.
Ama hay Allah. Bu adam sormadı…

Emekli askerim ben de dedi ve devam etti hika-
yesine; Biz Harbiyeliyiz tabii. Sizin zamanınızda
aynı kavak yelleri bizde de var. Ama biz de hayta-
lığa askeri dsiplin münasebetiyle çok müsamaha
yok. Gene de arada kaçıp giderdik İstanbul'da bo-
ğaza yakın bir rıhtıma. Bir arkadaşın eniştesinin
yaptığı boğma rakılardan içerdik….

Amca anlatıyor biz boyuna; eee diyoruz. So-
nunda ilginç bir hikaye duyacağımıza eminiz. Ne
bileyim amcanın arkadaşı trajik bir şekilde ölmüş-
tür, sevdiğine kavuşamamıştır. Öyle bir son bekliyo-
ruz bu anlatıda ve amca anlatıyor; “İşte öyle
günlerdi” diyor biz “eee” diyoruz. Eeee'si bu
canım dedi amca. Haa dedik hep birlikte. Sıradan
bir gündü ve sıkılmaya başlamıştık. “Keşke Alsan-
cak yapsaydık ya” dedi bir arkadaş. Doğru diye
onayladık hepimiz. Poğaçalar yenmiş, biralar içil-
miş, yalnız bir insanın muhabbetine ortak olun-
muştu. Bakalım deniz kenarında ne var ne yoktu.
Kalktık ve Topçu Tugaylığını geçip, metroya var-
mak için yürümeye başladık…

Pazar gününe kısa bir hikaye

Günlerden Pazar. Hayallerini koydu heybesinin
içine. Hafifti heybesi ama bir o kadar anlamlıydı.
Güzel geçecekti pazar günü ve sonraki günler. Sev-
diği kadar sevilecek, değer verdiği kadar değer ve-
recek ve her şeyden önemlisi iki yıldır ödediği ev
kredisini elbet bir gün bitirecek, akşamları iki
kadeh şarabın dünyasında noksanlıklarına karşı
kör bir tavır takınabilecekti. Herkes gibi umut-
luydu; umut olmazsa olmaz mıydı yoksa Nietzsc-
he'nin dediği gibi işkenceyi uzatmaktan ileri
gitmeyen bir teselli aracı mı? Bunu düşünmeye ayı-
racak zamanı yoktu. Filozof değildi ve üstelik böy-
lesi lüks fikirlere akıl erdirecek kadar bilgi satın
almışlığı da yoktu. Aynanın karşısında saçlarını ta-
rarken, bir şarkı mırıldanmaya başladı. “Çocuklar
inanın, inanın çocuklar” diyordu şarkıda. Hayaline
inandırma telaşındaydı kendini. Oysa çocuklara ve-
rilen sözler genelde tutulmazdı. Yoksa tutulur
muydu? Önemi yoktu… 

Lavaboya tükürdü kendinden emin bir bakış
daha attı aynaya, kaşlarını çattı ardından gülüm-
sedi. Aynı anda hem sevecen hem kızgın biri ol-
mayı başarabilecek kadar kabiliyetli oluşuna
sevindi. Hayalleri heybesinde, işe gitmek için evden
çıktı. Şayet şansı varsa belki metrobüste yanına
güzel bir kız otururdu. Bunu da hayal hanesine ek-
leyerek, budalaca işine doğru adımladı… 

Bugün Dünya Barış Günü...

Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü!Fark ettim ki
dünyada neyimiz eksik ise neyde biraz daha aciz
isek onun için özel günler peydah edip duruyoruz…
Herkesin mutluluk pozlarına, buradaki tebessüm
dolu yapmacık fotoğrafları bile gerçeği saklamaya
el vermiyor! Mutlu aile pozları, can dostu arkadaş
pozları birbirlerini delicesine seven iki sevgili fi-
gürü…Maalesef ama maalesef dünya bu kadar
sevgi dolu bir gezegen olmaktan çıkalı epey oldu ve
artık fotoğrafların da bir ardı var… 

Demem o ki; Dünyada sevgiden eser yok ama
Sevgililer Günü var dünyada barıştan, kardeşlikten
gram eser yok ama Dünya Barış Günü'müz var…
Heyhat insan evladı; Bu hayatta yaptığımız en
büyük iş ve sahip olduğumuz en büyük meziyet sa-
dece ve sadece kendimizi kandırmaktır ve kendi-
mizi inandırdığımız beyaz yalanların içerisinde
yapayalnız bir hayata mahkum olmaktır…  

Anıl BODUÇ
statİk fİkİr

anilboduc@gmail.com

Bornova anısı

Cumartesi Anneleri’nin eylemine destek veren CHP’li Mahmut Tanal’ın aracı, polis tarafından otoparka çekildi. Tanal,
diğer araçlar dururken aradan sadece kendi aracının seçilip götürüldüğünü, bunun siyasi bir mesaj olduğunu söyledi

K ayıp yakınlarını arayan Cu-
martesi Anneleri’nin eylemine
destek veren CHP İstanbul

Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ın
aracı, polis tarafından Kasımpa-
şa’daki otoparka çekildi. Dolapdere
Taksim Caddesi üzerinde diğer sivil
araçların arasına park ettiği, ön ca-
mına “TBMM Milletvekili Araç Giriş
Kartı” asılı aracının çekici yardımıyla
otoparka götürülmesinin tamamen si-
yasi saiklerle alınan bir karar oldu-
ğunu belirten CHP’li Tanal, “Caddeye

baktığınızda sağlı sollu her tarafa
araçların park edildiğini görürsünüz.
Ben de aracımı, sonradan beyaz bir
minibüsün konulduğu yere park ettim.
Geldiğimde aracım yoktu. Diğer araç-
lar olduğu gibi yerlerinde dururken
araç giriş kartında ismimin yazılı ol-
duğu aracımın adeta cımbızla alınıp
götürülmesinin hukuksal ve mantıksal
bir izahatını bulamıyorum” dedi.

Siyasi bir mesaj

Herhangi bir ayrıcalık istemediğini,
vatandaşa gösterilen toleransın kendi-
sine gösterilmemesinden şikayetçi ol-

duğunu kaydeden Tanal, “Vatandaşın
aracına işlem yapılmıyor, bizim aracı-
mız aradan çekiliyor. Vatandaşa göste-
rilen toleransı istiyorum. Farklı bir
muamele istemiyorum ki. Vatandaşa
gösterdikleri o toleranstan beni mah-
rum ediyorlar. Yani siyasi bir öfke, si-
yasi kinle bu araç çekiliyor. Kimseden
ayrıcalık beklemiyorum. Benim ara-
cım vatandaşların aracının arasından
niye seçilip götürülüyor? Siyasi bir
mesajdır bu bana. Bu demek ki özel-
likle seçiliyor. Polis ön tarafa baksa
milletvekili kartının yazılı olduğunu
görecek” diye konuştu.

TANAL’IN ARACINI      
CEKTILER

Mahmut Tanal kendisine ait olan aracın çekilmesiyle ilgili, “Ortada akıldışı bir tutum söz konusu. Sadece benim aracımın götürülmüş olması bir mesajdır” diye konuştu.

Soruşturma başlatılacak
İstanbul Vali Yardımcısı ve Em-
niyet yetkilileriyle görüşen
CHP’li Mahmut Tanal, polisin
“Aracınızı geri getirelim” tek-
lifini geri çevirerek, kendisi
gidip otoparktan aracını tes-
lim aldı. Emniyet yetkililerinin,
Tanal’a, sorumlular hakkında
soruşturma başlatılacağını bil-
dirdikleri öğrenildi.

BARIŞ KIŞ

İBB önünde
eylem sürüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işten çıkarılan işçilerin eylemi devam
ediyor. İşçiler, işlerine iade edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti

iBB şirketlerinde çalışırken
SMS bilgisiyle işten çıkarılan
işçilerin İBB önündeki bekley-

işleri devam ediyor. Sloganlar atan işçiler,
işlerine iade edilene kadar eylemlerine
devam edeceklerini söyledi. Üsküdar
Metrosu'nda güvenlik görevlisi olarak ça-
lışırken işten çıkarılan İbrahim Menteş,
“Biz aldığımız parayı hak eden insanız.
Biz İstanbulluların hizmetçiyiz. Hizmet
için girdik bu işe. En güzel şekilde de

yaptık. Biz hakkımızı geri istiyoruz. Bu
hakkı alıncaya kadar devam edeceğiz.
Gerekirse açlıktan öleceğiz ama buradan
ayrılmayacağız" diye konuştu. 

Tek başıma çalışıyorum

İSTGÜVEN A.Ş'de çalışırken işten çıka-
rılan işçilerden Ebubekir Genç ise,
“Sayın İmamoğlu'nu, bakan ve milletve-
killerimizi buraya davet ediyorum. Sa-
dece bir parti değil. Tüm partilerimizi

davet ediyoruz. Bizim bir ülkemiz var.
Ben bu belediyenin mensubuyum. Ek-
meğimi yine bu belediyeden bekliyorum.
Sayın İmamoğlu'ndan bekliyorum. Bu
insanların benim gibi çalışan gariban ol-
duklarını biliyorum. Benim anne, babam
yok. Tek başıma çalışıyorum" şeklinde
konuştu. Bankamatik memuru olarak
adlandırılmaktan şikayetçi olan diğer ça-
lışanlar ise işe geri dönene kadar eylemle-
rine devam edeceklerini ifade etti. DHA

AK Parti yanınızda
mesajı verildi
İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi
Ak Parti Grup Başkanvekili ve Esenler
Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB
şirketlerinden işten atılan işçileri ziyaret etti

iBB önünde iki gündür, işe dön-
mek için bekleyişlerini sürdürün
işçileri akşam saat 19.00'da ziya-

ret eden Başkan Göksu, “Ak Parti Grubu
olarak sizlerin verdiği haklı mücadelenin ya-
nındayız" dedi.Göksu işçilere hitaben daha
sonra şunları söyledi: “Arkadaşlar öncelikle
geçmiş olsun. Bizim beklentimiz seçimden
önce verilen sözlerin tutulmasıdır. Biz AK
Parti grubu olarak sizin hukukunuzun ko-
runması anlamında hem meclisteki gücü-
müzü hem de yapabileceğimiz ne varsa
elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bun-
dan emin olabilirsiniz. Hukukunuzun ko-
runması anlamında üzerimize düşen her
türlü gayreti göstereceğiz. Meclisteki gücü-
müzle de tüm gayreti göstereceğiz"

Destek istediler

Bir işçi Başkan Göksu'dan şu talepte bu-
lundu: “Başkanım biz burada yalnız kaldık.
Destek bekliyoruz. Sizin gibi hem değerli bir
ağabeyimiz, başkandan öte biz sizi bir ağa-
bey olarak görüyoruz. Sizden tek ricamız
burada yalnız kalmamamız. Bu arkadaşları-
mızın burada gece kalışı var. Arkadaşlarımı-
zın yiyecek, içecek ihtiyaçları oluyor. Biz
bunları bazı zamanlar karşılayamıyoruz.
Sizden ricamız bu arkadaşlarımızın hem ka-
labilecekleri bir çadır ile su ve yemek ihtiyaç-
larımızın karşılanması. Ve en önemlisi sizin
gibi değerli ağabeylerimizin değerli başkan-
larımızın bizi ziyaret etmesi bize destek ol-
malarını istiyoruz.” DHA

Yeni eğitim öğretim yılının
ilk ders zilinin çalmasına
sayılı günler kaldı. Bu yıl

ilk kez okula başlayacak öğrencilerin
velilerine ise uzmanından uyarı geldi.
Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Esma
Türkmen, çocuklarda okul korkusu
yaşanmaması için ailelerin verdikleri
sözleri tutmasının önemli olduğunu

söyledi. Öğrencilerin okul kaygılarını
gidermek ve onlara okul ortamını sev-
dirmek, öğrenme ortamını, öğretmen-
lerini ve arkadaşlarını tanımalarına
yardımcı olmak için uygulanan okula
uyum haftasına günler kaldı. Milyon-
larca öğrenci pazartesi günü ilk ders-
lerine girecek. Okula ilk kez
başlayacak çocuklarda ve ailelerde

kaygının çok daha fazla ortaya çıktı-
ğını ifade eden Çocuk Sağlığı ve Has-
talıkları Uzmanı Uzman Dr. Esma
Türkmen, uyarılarda bulundu. Türk-
men, bu dönemin iyi kontrol edilerek
rahatlıkla atlatabilecek bir süreç oldu-
ğunu ifade ederek, “Çocuğun anne ve
baba ile beraber okula gitmesi, okulun
bölümlerini görmesi, ortamı görmesi,
öğretmenlerini tanıması uygulama
alanlarını görmesi kendisinde bir
güven hissi oluşturmayı sağlar” dedi.

Okul fobisine karşı uyarı



Y azmak mı, yazmamak mı daha doğru..
Yazsam alınan varmı üzerine?  Sanmıyo-
rum.. ama yazmamak yanlışa çanak tut-

maktan başka ne olabilir ki….
“yaz dostum……sarı çizmeli Mehmet ağa

bir gün öder hesabı” demişti yıllar önce rahmetli
Barış MANÇO Hesabı bir tek sarı çizmeli ağa mı
öder?.. işte o belli değil zaman içinde hep beraber
göreceğiz. 

İçimden bir his,  bugünleri zafer gibi görenle-
rin yarınları hüsranla geçecek diyor…

31 mart yerel seçimlerinde oy kullanan
390.707  seçmenin 208.696’sının  oyunu almıştı
Ahmet TÜRK. 

Yani kullanılan toplam oyun yüzde 56.20’sinin
iredesini temsil ediyordu. 208.696 kişinin oyuyla
hilesiz, hurdasız kazanmıştı Mardin Büyükşehir
Belediye Başkanlığını.

Ahmet TÜRK Kısa bir süre önce bakanlık tali-
matı ile görevinden alınarak seçimle kazandığı
koltuğu talimatla kayyuma devredildi. 

Laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuri-
yeti bir çok insan için adalet olgusunu yitiriyordu
bu kararla….. 

Bütün bunları sağır sultan bile duyup kendince
yorumladı ama nedense kuruluş gayeleri Mardin
ve Mardin’lilerin sesi olmak olan Mardin sivil
toplum örgütleri üç maymunu oynamayı tercih
etti…

208.696 mardin’linin iradesi yok sayılırken
olumlu veya olumsuz  hiçbir tepki tepki vermeyen
Mardin sivil toplum örgütlerinin etiket, ün, şan,
şöhret ve ünlülerle resim çektirip paylaşma der-
dindeki suskun başkan ve yöneticileri bu saatten
ne kadar muteber olabilirler ki?....

Gerçi kuruluş veya genel kurulları öncesinde
“asla hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmaya-
cağız”  söylemleriyle yola çıkıp, kendi siyasi fikir-
leri, çıkarları  ve menfaatleri doğrultusunda
derneklerini  üyesi oldukları siyasi partinin ön
bahçesi konumuna taşıyan dernek başkanlığını
sürdürürken bile milletvekili aday adaylıklarını
marifetmiş gibi açıklayıp talip olduğu rütbeye
uygun görülmediği zamanda hiçbir şey olmamış
gibi pişkin ve mağrur bir şekilde plaket al-ver iş-

leriyle ünlü veya yetkililerle
resim çektirmek suretiyle derneğinin
başında hemşehrilerinin sesi!!!  olmaya devam
eden  başkan ve buna sessiz kalan aynı kafadaki
yöneticilerden farklı bir beklenti içine girmek saf-
lık olurdu….

Aslına bakarsanız İstanbul’da bulunan yakla-
şık yarım milyon mardin’linin haklarını ve çıkar-
larını toplamda 100-150 üyesi olan etiket
derdinde, marka düşkünü başkanlara sahip der-
neklerden beklemek kuş derneklerinden ülkede
huzuru sağlamalarını beklemek gibi bir şey olur
ki o da mümkün değil…

Sivil vicdani duyarlık ve kamu çıkarları ile
topluma liderlik yapması gereken STK ların, çay
kahve içme yada yemek yeme toplantılarıyla
temsil ettiklerini sandıkları memleketlerine ve
hemşehrilerine bu kafayla dayanışma yolunda

zaman keybettirip zarar verdiklerini anlamaları
bana kalırsa mümkün görünmüyor….

Karadeniz STK larının bu yöndeki başarısını
yöntem ve çabalarını, katılımcı demokratik yapı-
sını incelemek gurbetteki Mardin STK’larına kla-
vuz olur mu diye sorarsanız ?   Evet olur. Hizmet
ve dayanışma ön plana çıkarılarak  yapılacak ça-
lışmalar yapacaklarını hiç sanmıyor olsamda en
gerekli araştırmaları olur kanaatindeyim.

Mardin’in dinlerin ve dillerin hoşgörü içinde
sevgiyle, kardeşçe yaşandiği yer olduğunu bilme-
yen yok. Ama bundan Mardin’lilerin rahatça  saf
yerine konarak sömürülebileceği anlamını çıkar-
mak abesle iştigalden başka bir şey değildir ola-
maz da.

Siyasi adalet tecelli edermi bilmem ama
Sevginin, Adaletin, Kardeşliğin ve Hoşgörü-
nün,   medeniyetlerin başkenti Mardin’de ye-
niden şekilleneceğine dair inancım tamdır…

Çünkü Mezopotamya  medeniyetlerinin asil
çocukları kentlerine aşık olarak doğar, İnsan-
lara ve sevgiye adanmış bir yürekle ölürler….

Bugün ciddi konuyla başladık ama yine bir
hikâyeyle bitirelim; belki Bekri Mustafa gü-

nümüze ışık tutar hepimize azıcıkta olsa feyz
verir anısıyla…..

Medrese tahsilli, çeşitli sebeplerle içkiye
düşmüş ve sürekli sarhoş gezen Bekri Mus-
tafa bir gün, Yeni Ayasofya Camii'nin önün-
den geçmektedir. O sırada musallada bir
tabut vardır, fakat namazı kıldıracak imam
ortalarda yoktur. Beklemekten sıkılan ce-
maat, başında kavuğu, sırtında cübbesiyle
geçmekte olan Bekri Mustafa'yı görünce, onu
hoca zannederek namazı kıldırmasını söyler-
ler. ‘Ben hoca değilim', dese de kimseye dinle-
temez. 

Bekri Mustafa namazı kıldırdıktan sonra
tabutun örtüsünü açar ve ölünün kulağına bir
şeyler fısıldar. Cemaat ölüye ne söylediğini
merak içinde sorar. Bekri Mustafa gülerek:

“Sen şimdi aramızdan ayrılıp ahirete gidi-
yorsun. Eğer orada, bu dünyanın ahvalini
sana sorarlarsa, Bekri Mustafa Ayasofya'ya
imam oldu dersin, onlar vaziyeti anlar” der.

Budur düzendeki  halimiz-ahvalimiz. Da-
hasını  siz düşünün artık… 

VESSELAM

Halimiz ahvalimiz

EKONOMİ
PAZAR 1 EYLÜL 20196

Palamut az hamsi çok olacak

Zamlar kabak tadı verdi
Bir yaz sebzesi olmasına rağmen kabak ağustos ayında markette en fazla fiyatı artan ürün oldu. Antalyalı
komisyoncu ve Burdurlu üretici kabak fiyatlarına zam yapmadıklarını söylüyor. Vatandaşın kafası karıştı

Av yasağı bugün kalkıyor. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Ahmet Tuncay
Sagun bu sene palamudun geçen seneye göre az olacağını, hamsi, istavrit ve lüferin ise bol olacağını ifade etti

Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) Sektör-
ler Konseyi Üyesi ve

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvan-
sal Mamuller İhracatçıları Birliği
(İSHİB) Başkan Vekili Ahmet
Tuncay Sagun, alabalık, çipura ve
levrek üretiminde Avrupa’da zir-
vede yer aldıklarına dikkati çeke-
rek “Bu yıl hamsi, istavrit ve lüfer
bol olacak. Yerli ve milli ürünü-
müz balıkta ihracatımız 1 milyar
dolara ulaştı. Bereketli bir yıl bek-
liyoruz.” ifadelerini kullandı.
İSHİB Başkanı Sagun, 2019 ba-
lıkçılık sezonunun başlamasının
öncesinde yaptığı yazılı açıkla-
mada, sezona ilişkin değerlendir-
melerde bulundu.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da
avlanma sezonunun Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ka-
tılacağı törenle açılacağını
bildiren Sagun, 1 Eylül gece yarı-
sından itibaren teknelerin denize 
açılacağını aktardı.

Av yasağı gerekli

Sagun, av yasaklarının balık po-
pülasyonun korunması için çok
faydalı bir uygulama olduğunu
belirterek, şunları kaydetti: “1
Eylül, bizim için sevgiliye duyulan
bir özlem. Balıkçılar balığına ve
denizine kavuşuyor. Tahmini-
mizce bu sene palamut biraz aza-
lacak. Buna rağmen hamsi,
istavrit ve lüfer bol olacak. Su
ürünleri ihracatı, 2018 yılında bir
önceki seneye göre yüzde 12,5 ar-
tışla 958 milyon dolara yükseldi.
Sektörümüz ihracatını her geçen
yıl istikrarlı bir şekilde artırıyor.
Bunda modernizasyona yönelik
yapılan yatırımların ve yeni pazar
arayışlarının payı büyük. Deyim
yerinde ise dünyayı adım adım
dolaşıyoruz. Tüm fuarlara katılı-
yor, sektörel alım heyetleri düzen-
liyoruz. Sonuçta Amerika’dan
Çin’e, Avrupa’dan Ortadoğu’ya
kadar her yerde bizim balığımız
satılıyor.”

Otomotiv sektöründe sil baştan
Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğının, otomotiv sektörünü ilgi-
lendiren, otomobiller ve hafif

yolcu/ticari araçların emisyon seviyeleriyle
ilgili düzenlemelerin yürürlüğe giriş tarih-
lerinde değişiklik öngören tebliği, Resmi
Gazete’de yayımlandı. Alınan bilgiye
göre, otomobil ile hafif yolcu/ticari araç-
lardan çıkan emisyonlarla ilgili düzen-
leme, 2009 yılında çıkartılan
SGM-2009/22 sayılı tebliğle yapılmıştı. 

Tebliğ üzerine değişiklik

Bunu, 2017 yılında araçlardan gerçek
sürüş şartlarında (RDE) çıkan emisyon-
larla ilgili düzenleme izlemişti. Bu iki dü-
zenleme ile 1 Eylül 2019 itibarıyla yeni
emisyon seviyesine geçiş yapılması öngö-
rülmüştü.

Bazı otomotiv üreticisi firmalar, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığına başvurarak, söz ko-
nusu tarihle ilgili ertelemeye gidilmesini
talep etti. Üretici firmaların taleplerini dik-
kate alan bakanlık, hazırladığı taslak deği-
şikliğini ilgili kesimlerin görüşüne sundu.
Bakanlık, erteleme talebi üzerinde bir mu-
tabakat oluşmaması sebebiyle otomotiv
üreticisi firmalara, yeni duruma uyum
sağlamaları ve bu süreçten olumsuz etki-
lenmemeleri amacıyla geçiş süreci vermek
üzere tebliğ değişikliğine gitti. Tebliğ deği-
şikliğine göre, 1 Ekim 2019 itibarıyla oto-
mobillerde 6b emisyon seviyesinden
6d-TEMP emisyon seviyesine, hafif ticari
araçlarda ise 6b emisyon seviyesinden 6c
emisyon seviyesine geçiş yapılacak. Böy-
lece yeni emisyon seviyeleri için otomotiv
üreticisi firmalara, aylık süresi tanınacak.

Mehmet Remzi TANIŞ

MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

A ğustos ayında yüzde 47,13 ile markette zam
şampiyonu olan kabak tarlada 45 kuruşa alıcı
bulamadı. Burdur Ziraat Odası Başkanı Kemal

Kubilay, kabağın üretim maliyetinin 1 lira 50 kuruş ol-
duğunu, çiftçinin bunu 45 kuruşa dahi satmakta zorlan-
dığını söyledi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ağustos ayında mar-
kette en fazla fiyat artışının yüzde 47,13 ile kabakta ol-
duğunu açıkladı. Antalya Yaş Meyve Ve Sebze
Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, An-
talya Hali'nde bir kilogram kabak fiyatının 1 ila 1 lira 50
kuruştan işlem gördüğünü söyledi. Burdur Ziraat Odası
Başkanı Kemal Kubilay ise kabağın kilosunun 45 ku-
ruşa zor alıcı bulduğundan yakındı.

Halden çıkış 1 lira

Antalya Hali'nde bir kilogram kabak fiyatının 1 ila 1 lira
50 kuruştan işlem gördüğünü belirten Antalya Yaş
Meyve Ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nev-
zat Akcan, üretici ve komisyoncuda artışın söz konusu
olmadığını söyledi. Sebzenin İstanbul gibi büyük kent-
lere gönderilmesi bir maliyeti olduğunu hatırlatan
Akcan şunları söyledi. “Çiftçi ve komisyoncuda kabak
fiyatlarında bir artış yok. Sebze Antalya Hali'nden çık-
tıktan sonra nakliyatçılar tarafında o kentin toptancı-
sına ulaşıyor. Daha sonra pazarcılara ve marketlere.
Bunların hepsi birer maliyet tutuyor. Marketçinin de
birçok gideri var. Elinde kalan, bozulan ürünleri atmak
zorunda kalıyor. Biz ancak üreticiden aldığımız ve sattı-
ğımız fiyatları biliyoruz”

Üreticide 45 kuruş

Burdur Ziraat Odası Başkanı Kemal Kubilay, bu yıl ka-
bağın para etmediği, çiftçinin ürününü elinde kaldığın-
dan yakındı. Üreticinin mağdur edilmemesi gerektiğini

savunan Kubilay şöyle konuştu, Burdur'da kabak üre-
timi yapan çiftçilerin bu yıl beklentileri karşılanmadı.
Girdi maliyetleri yüksek. Bu durumda üretim yapmak
büyük cesaret gerekiyor. Çiftçilerimiz yazın sıcağından,
günlerce emek harcıyor, karşılığını alamıyor. Kabak çift-

çimizin elinde kaldı. Üretici elindeki birinci sınıf kabağı
45- 75 kuruşa zor satıyor. Bu fiyat geçen yılın fiyatıydı.
Çok acı bir şey. Bunun maliyeti 1 lira 50 kuruştur. Ürün
buradan çıktıktan sonra İstanbul, Ankara gibi büyükşe-
hirlerde çok afaki fiyatlara satılıyor.”

HABER MERKEZİ

Fiyatı yüzde 47
oranında arttı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği
(TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bay-
raktar, ağustos ayında markette en
fazla fiyat artışının yüzde 47,13 ile
kabakta olduğunu belirterek, "Ka-
baktaki fiyat artışını yüzde 43,34 ile
salatalık, yüzde 16,67 ile yeşil fasulye
takip etti." dedi. Bayraktar, bu dö-
nemde marul, kuru fasulye, nohut,
kuru üzüm, kuru incir ve zeytinyağı
fiyatında değişim olmadığına işaret
ederek, “Fiyat düşüşü markette
yüzde 27,40 ile en fazla kuru so-
ğanda meydana geldi. Kuru soğan-
daki fiyat düşüşünü yüzde 16,47 ile
şeftali, yüzde 15,16 ile domates iz-
ledi.” ifadelerini kullandı. Markette
en fazla fiyat artışının ise yüzde
47,13 ile kabakta olduğuna dikkati
çeken Bayraktar, “Kabaktaki fiyat ar-
tışını yüzde 43,34 ile salatalık, yüzde
16,67 ile yeşil fasulye takip etti.” 
diye konuştu. 

Konut kredilerinde
faiz düşüşü olur mu?

6 Temmuz'da ata-
nan Murat Uysal
başkanlığındaki ilk

Merkez Bankası Para Politi-
kası Kurulu 25 Temmuz'da
gerçekleşmişti. Bu toplantıda
Kurul, faizleri 425 baz puan
düşürmüştü. Böylece, geçen
yıl ağustosta kur şokunun
ardından eski başkan Murat
Çetinkaya döneminde 6.25
puanlık artışla yüzde 24'e
yükseltilen politika faizi dün
yüzde 19.75'e inmişti. Mer-
kez Bankası, son faiz indiri-
mini 25 Şubat 2015'te
gerçekleştirmişti. Yani bu
karar, 4.5 yıl sonraki ilk faiz
indirimi oldu.

Devamı bekleniyor

Faiz indirimi kredi ve mev-
duat faizlerinde de kendini
gösterdi. Kamu bankaları
öncülüğünde konut kredi
faizleri yüzde 1'in altına
indi. Mevduat faizleri de
düşünce konut almanın ca-
zibesi arttı. Peki faiz indi-
rimi devam edecek mi? Para
Politikası Kurulu'nun bir
sonraki toplantısı 12 Ey-
lül'de gerçekleştirilecek. Uz-

manlar toplantıda bir faiz
indirimi daha bekliyor. Bu
indirimin sürpriz olmazsa
100-200 puan civarında ol-
ması bekleniyor.

Talebi ertelemeyin

Faiz indirimlerinin düşen
enflasyona paralel yıl so-
nuna kadar devam etmesini
beklediklerini ifade eden
Remax Gayrimenkul Danış-
manı Evrim Kırmızıtaş Ba-
şaran, "Düşen faizlerle
bankaların para bulma ma-
liyetleri de azalacağından
kredi faizlerinin bir miktar
daha gerileyebileceğini söy-
leyebiliriz. Özel bankalar-
daki faizlerinde yüzde 1
seviyelerine yaklaşması
muhtemel. Düşen faizler
konut talebini artıracağın-
dan ev alma planlarının er-
telenmemesi gerektiğini
düşünüyoruz. Satışların
Ağustos itibarıyla hızla art-
tığını hep birlikte izliyoruz.
Bu tempo faiz desteğiyle yıl
sonuna kadar devam ederse
1 milyon adelik satış rakamı
aşılır" değerlendirmesinde
bulundu.
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G eçen gün yakın ortak bir dostumuzun annesi-
nin cenazesinde kadim dostum Sezai Sami ile
karşılaştık mezarlık çıkışı uzun bir görüşme-

miz oldu. Davet edildiği bir toplantıda yaşananları bir
çırpıda anlattı bende paylaşmak istedim.

"Geçenlerde bir panelde konuşmacının biri "eski ge-
leneğimize sahip çıkıyoruz" demekte. İkisini bir arada
kullandı hem gelenek ve hem de eski. Bu kişi ( ve kişi-
ler) hem de bir toplumsal "yapının sözcüsü" sıfatıyla çı-
kıyor. Sözcülük kolay değil sorumluluk gerektirir.
Söyledikleri hem kendisini hem de ortak değerlerde
birlikte olanlarını bağlar. Hani koca gemileri liman-
daki direğe yani babalara bağlayan halattan daha
güçlü bağlarla bağlı olmak gibi.

Her önüne gelen çalakalem yazmak ya da işkem-
beden atar gibi konuşmakta, "geleneğimize bağlıyız".
Nasıl? Ne tarihinden ne de geleneğinden bihaber olan
öyle güzel atıyor ki sanırsın ki muhterem zat "gelene-
ğini yaşatmakta". Oysa toplumsal anlamda, ekono-
mik, politik ve kültürel değerlerin özellikle terazinin
iki kefesi gibi kesin hatlarıyla belirlenmiş duruşların
benzer tavırları günümüze kadar gelmesi ve çağın ko-
şullarına göre uyum sağlamasıyla alışkanlıklarımız
geleneğimiz oldu. Çok eskilerden kalmış olması bile
hala toplumsal yaşamda geçerliliğini yitirmeden yeni-
lenerek saygın bir tutumu ve yaptırım gücü etkisi, kişi-
leri ve toplumun davranışlarını belirlemesinde
geleneğin etkisi vardır.

Geçmişten devir aldığımız alışkanlık ve yaşam bi-
çimi ilkin genetik yapımızda sonra da toplumsal ya-
şamda bizi belirleyen karakterimizdir. Burada
toplumsal yapı içinde bireyi ya da bireyin toplumsal
yapıya etkilerini değerlendirmekteyiz. Gelenek, geç-
miş yaşam biçimleri içinde yaşanılan döneme uygun
ortak karakteristik tavır gösterme maddi ve manevi
değerdir. Geleneğin özünü oluşturan kendisini ifade
eden yaşamla bütünleşerek "kutsalı" olan değerlerin
günümüze gelene kadar daha da zenginleşmesi ve bir
o kadar kesin çizgileriyle belirginleşmesidir.  O değer-
lerin toplumsal yaşamda maddi ve manevi anlamda
geçerli olduğu, yaşanan her toplumsal dönemin yeni
katkılarıyla daha da zenginleştiği, bir anlamıyla biri-
kimdir gelenek.  

Birilerine göre çok eskilerde kalmış demode denile-
rek terk edilen yaşamsal değeri yok denilen saygın
tutum ve davranış kuşaktan kuşağa yaptırım gücü
olan bilgi, alışkanlık ve yaşam biçimimiz olan töre-
mizden vazgeçilmekte. Kendini "emek" ya da "ser-
maye" cephesinde bir yere koyan bu nedenle yaşamsal
değerini de belirlemiştir.

İktidar yani yönetim erki ve iktidar olamayan yani
yönetilen kesim kesin hatlarıyla bellidir. Her iki kesi-
min kendi alışkanlığı ve geleneği var. İlki yönetmek
yani egemen/hâkim olmak için ekonomik, politik, kül-
türel ve askeri tüm güçlerini kullanmakta. Karşı safta
olanın ağzına bir parmak bal verme ile kandırarak
"böl parçala yönet" mantığı dışında askeri/silahlı şid-
det ve baskıyı da kullanmakta. Karşı safta olanın yani
yönetilenin de olanakları çerçevesinde yaşamsal hak-
kını dile getirmek ve karşı durmak. Bu durum yüzyıl-
lardır devam etmekte. Savaşta ganimetleri yani
köleleri öldürmeyip vahşice çalıştıranlara karşı bir
Makedonyalı Spartaküs ya da yöneticilerin ağır vergi-
lerine ve baskılarına karşı duran bir Anadolu'lu Şeyh
Bedrettin gibi karşı durmak yani yönetici hâkim/ege-
men sınıfın baskı ve şiddetine karşı direnen geleneğin
tarafında mısın?

Yirminci yüz yılın başında üretim ilişkilerinin reka-
bet değil tekelci anlayışın hâkim olması ve bu temelde
iki önemli paylaşım savaşının yaşanması, "baş jandar-
manın" el değiştirmesi üretim ilişkilerinin otomasyonu
uzun sürmesi beklenen süreci kısa zamanda yaşandı.
Bu süreçte büyük katliamlar ve kıyımlar yaşandı. Top-
lumlar birbirlerine düşman edildi, ispiyoncular, işbir-
liği yapanlar ödüllendirildi hatta kimileri temsilci ve
vekil yapıldı. Bu geleneğin neresindesin?

50'li 60'lı yıllarda bekleyin çoban yıldızı ya da
şimal yıldızı işarettir dediler. Bu bekleyiş baş jan-
darma ve şürekâsının dümen suyunda gitme tatlı su
balığı olma ya da "yetmez ama evet" demek onun be-
lirlediği araçlarla yine onun belirlediği koşullarda dur-
mak değil mi?

Beklemeyi alışkanlık haline getiren zihniyete yeter,
zaman bekleme değil hareket etme zamanıdır. Ülke
koşullarının hangi tarafında küçükte olsa bir birlikteli-
ğin varlığı ayağın yere basması harekete geçme koşu-
ludur.  Daha ilk kıvılcımın atıldığı başlangıç
döneminde alınan ağır yenilgiye rağmen onun ardılla-
rının kimileri beklemeye geçer kimileride ağızlarına
bir parmak bal çalınmıştı ama pek azı dahi olsa o
topluluk önceki kuşağının tavrını daha da büyüterek
devam ettirdi. Bu geleneğin neresindesin?

12 Eylül 1980 toplumsal yaşamı alt üst etti, değer-
lerimizi ayaklar altına aldı birçokları teslim bayrağı
çekti, kimileri askeri adli müşavirliklerin önünde sıra-
lara girdi. Kimileri 1920' ler deki V.N.Tör ve Ş.S.Ay-
demir gibi arkadaşlarını sattı; onlardan biri Şemsi
Özkan'dı.  Kimileri de arkadaşlarıyla ortak maddi de-
ğerleri kendi üzerine geçirdi, kimileri de kolayı seçip
yurt dışına kapağı attı. Sorgu odalarında sayfalar do-
lusu ifade vermek, cezaevlerinde tek tip elbise giymek,
rütbeli ya da rütbesiz askere tekmil verip komutanım
demek, önünü iliklemek, saçını kazıtmak için koyun
gibi oturmak, mahkemelerinde itiraf dilekçeleri yaz-
mak evet bu geleneğin neresindesin?

"Büyük bir özveri, çalışkanlık ve cesaretle " 10
Eylül 1920 de kurdukları yapı, " Ekim 1917" zaferi
için mücadele etmenin onurunu taşıyan bu ilk kişiler
28/29 Ocak 1921 de katledilene kadar bizlere ve ge-
lecektekilere büyük bir ders bıraktılar. 30 Mart 1972
de hain tuzaklarda, 6 Mayıs 1972 de darağaçlarında
18 Mayıs 1973 ve 22 Mayıs 1980 de sorgu odala-
rında bu geleneği son nefeslerini verene kadar devam
ettirdiler. Ve hala bu "geleneği" kararlı olarak devam
ettirenler var.

Birileri vicdanını rahatlatmak ve ömürlerinin bu
son günlerinde bir şey yapıyormuş gibi görünmenin dı-
şında tarihin tozlu raflarında, nemli gazete arşivle-
rinde geleneğini aramakta.

Gerçekten sen hangi gelenektensin?" demekte
Sezai Sami.

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

Gelenek ama hangisiTEHDITLERE
TAHAMMUL
ETMEYIZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı 
resepsiyonunda yaptığı konuşmada, “Bizim kimsenin tek karış topra-
ğında gözümüz yoktur. Ama bizim kendi topraklarımıza dikilen gözlere,
egemenlik haklarımıza uzanan ellere, istiklalimize ve istikbalimize 
yönelen tehditlere de en küçük bir tahammülümüz olamaz” dedi

C umhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur-
başkanlığı Külliyesi’nde 30 Ağustos
Zafer Bayramı dolayısıyla resepsi-

yon verdi. Resepsiyona siyasi parti temsil-
cileri, kabine üyeleri, yabancı misyon
şefleri, medya temsilcileri ve diğer davetliler
katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan prog-
ramda davetlilere hitap etti. “30 Ağustos
Zafer Bayramımız kutlu olsun” diyerek
söze başlayan Erdoğan, Kurtuluş Mücade-
lesine emek veren Mustafa Kemal Atatürk,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerini ve
ordunun bütün askerlerini rahmetle yad
etti.

Şehitlerimizi anıyorum

Her zaferin arkasında olduğu gibi, 30
Ağustos’un arkasında da gözlerini kırpma-
dan hayatlarını feda eden kahramanların
cesaretleri olduğuna dikkat çeken Erdoğan,
“30 Ağustos’tan 4 gün önce Malazgirt’te
Sultan Alparslan ve ordusunun zaferini
kutladık. Bu coğrafyayı bize vatan kılmak
için, 1000 yıldır cepheden cepheye koşarak
can veren, terörle mücadelede ve 15 Tem-
muz’da gül bahçesine girercesine toprağa
düşen tüm şehitlerimizi şükranla yad edi-
yorum” dedi.

2023 hedeflerimize ulaşacağız

97 yıl önce bugün Anadolu’nun göğsüne
saplanmak istenen hançeri söküp atanların
yepyeni bir ufuk açtığını vurgulayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Biz de yürüttüğü-
müz mücadeleyle sonraki nesillerin
önünde çok daha geniş bir ufuk açmanın
gayretindeyiz. Gençlerimize 2053 ve 2071
vizyonlarını miras bırakmak için gece gün-
düz çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kurulu-
şunun yüzüncü yılı olan 2023 için
belirlediğimiz hedefler bu büyük vizyonla-
rın altyapısıdır. Birkaç yıllık gecikmeyle de

olsa inşallah 2023 hedeflerimize mutlaka
ulaşacağız. İşte o zaman Allah'ın yardımı
ve milletimizin desteğiyle Türkiye'nin
önünde yepyeni bir dönem açılmış olacak-
tır. Her zaferin gerisinde bolca ter ve gerek-
tiğinde dökülen kanlar vardır. Bugün
yürüttüğümüz mücadele de, terle kanla
yoğrularak ilerlemektedir" diye konuştu.

Eller tetiktedir

Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve yurt dı-
şında bölgenin tamamını 'hallaç pamuğu
gibi attığını' ifade eden Erdoğan, "Haluk
Dursun hocamızın dediği gibi, 'Bizler ke-
sinlikle gerek Dicle'nin doğusunda, gerekse
Fırat'ın doğusunda kesinlikle kuzularımızı
kurtlara kaptırtmayacağız, yedirmeyece-
ğiz' kara, deniz, hava güçlerimiz ve diğer
tüm savunma unsurlarımız, kalplerinde
vatan sevgisi, dillerinde tekbir eller tetikte
ve gözler ufukta 24 saat görev başındadır"
dedi.

Mücadelemiz herkesçe görülüyor

Demokraside ve ekonomide 'Güçlü Tür-
kiye' ideali için yürütülen mücadelenin
sembolünün 'Tek millet tek bayrak tek
vatan tek devlet' olduğunu belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam
etti:"Hep söylediğimiz gibi, bizim kimsenin
tek karış toprağında gözümüz yoktur. Ama
bizim kendi topraklarımıza dikilen gözlere,
egemenlik haklarımıza uzanan ellere, istik-
lalimize ve istikbalimize yönelen tehditlere
de en küçük bir tahammülümüz olamaz.
Bugün Irak'ta Suriye'de, Doğu Akdeniz'de
ve coğrafyamızın dört bir yanında verdiği-
miz mücadelenin tek bir gayesi bulunuyor.
Bu gaye öncelikle Türkiye Cumhuriyeti
devletinin haklarını savunmak, bunun ya-
nında dost ve kardeş halkların güvenlikle-
rini de temin etmektir. Çünkü sınırlarımız

ötesinde milyonlarca inanının hayatı teh-
like altındaysa bizim burada huzur içinde
yaşayabilmemiz mümkün değildir. Türk
milleti, dostları ve kardeşleri ateş çemberin-
deyken buna sırtını dönebilecek, 'Bana do-
kunmayan yılan bin yaşasın' diyecek bir
millet değildir. Dünyanın neresinde bir
mazlum zulüm altındaysa, bir mağdur
kendisine uzanacak yardım eli bekliyorsa,
orada olmak inancımızın, kültürümüzün
bir gereğidir. Bugün nasıl millet olarak ec-
dadın geride bıraktığı hayırlı hizmetlerle
gurur duyuyorsak, sonraki nesillere de ben-
zer bir miras bırakmayı namus borcumu
kabul ediyoruz.

"Yeni zaferler armağan edeceğiz"

Zaferlerimizi savaş alanlarındaki başarı-
mızla toprakların fethini değil, aynı za-
manda gönüllerin fethini ifade eden
dönüm noktaları olarak ifade
ediyoruz" diyen Erdoğan, zaferlere ne
kadar sahip çıkılırsa, gönül kapılarını açma
konusundaki başarıların da o derece iyi ha-
tırlanıp uygulanacağının altını çizerek,
"Bayrağımızla girdiğimiz her yerde, samimi
bir hüsnükabulle karşılanıyor oluşumuzun
sebebi budur. Çünkü biz yıkmak, öldür-
mek, yok etmek değil, yaşatmak, inşa
etmek ve ihya etmek için gideriz ve gereğini
de yerine getiririz. Son dönemde Afganis-
tan'dan, Kosova'ya, Somali'den, Bosna'ya
kadar askerlerimizin görev yaptığı her
yerde, inşa faaliyetlerimiz, güvenlik faali-
yetlerimizin katbekat üstünde olmuştur. Kı-
zılay'dan AFAD'a, TİKA'ya kadar
kurumlarımız, bayrağımızı dalgalandırdığı
her yerde, aynı anlayışla faaliyetlerini yü-
rütmüştür. Herkesin sömürmek, kendine
bağımlı kılmak, askeri veya ekonomik, lojis-
tik ihtiyacını gidermek için gittiği yerlerde
biz insanların hayatına dokunan, kalıcı
projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz.
Bu bazen okul, bazen hastane, bazen iba-
dethane, bazen yollar, altyapı, bazen su,
işte biz bunlar için varız. İşte bu
şekilde, adeta dişimizle, tırnağımızla kurup
geliştirdiğimiz gönül bağları sayesinde
Türkiye, 82 milyon nüfusun ve 81 vilayetin
ötesinde bir etki alanına sahip olmuştur.
Arkamızdaki bu gücün desteğiyle hedefleri-
mize birer birer ulaşacak, yeni zaferleri hep
birlikte millete armağan edeceğiz."

Husumetin pençesine düşen kaybeder

Hayalleri olmayan, hedeflerini hayata geçi-
remeyen toplumların başka hayallerin mal-

zemesi haline dönüşmesinin kaçınılmaz ol-
duğun aktaran Erdoğan, "Bizim milletimiz
tarih boyunca hep büyük hayallerin peşin-
den koşmuş, bunun için gece gündüz mü-
cadele etmiştir. Bu sayede binlerce yıldır
yaşadığımız her coğrafyada, hürriyetimizi
korumayı, devletimizi kurmayı, milletimizin
onurunu en üstte tutmayı başardık. Sahip
olduğumuz binlerce yıllık devlet tecrübesi
bize, kendimizi sürekli yenilememiz, gücü-
müzü diri tutmamız gerektiğini gösteriyor.
Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize
sahip çıktığımız sürece başarıdan başarıya
koştuk. Ne zaman tefrikanın, fitnenin, hu-
sumetin pençesine düştüysek kaybettik.
Bunun için Türk milletinin bileğini er mey-
danında bükemeyeceğini bilenler, hep birlik
ve beraberliğimize saldırmıştır. Son 200 yıl-
dır başımıza gelenlerin tek sebebi işte
budur" diye konuştu.

Kazanan millet
olmuştur
Ülkesi ve milleti yerine, kendi küçük hesap-
ları için çalışanların hiç eksik olmadığını
söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuş-
masını şöyle tamamladı: "Ama milletimiz
bu küçük hesap sahiplerini hep tefrik etmeyi
ve vakti saati geldiğinde dersini vermeyi
bilmiştir. Dünyamız ve bölgemiz etkisi belki
asırlar boyu sürecek bir yeniden yapılanma
döneminden geçerken, ülkemizde birileri
yine aynı hesapların peşindedir. Türkiye, sı-
nırları boyunca gerçekten kahramanca bir
mücadele veriyor, birileri teröristlerin ve on-
ların arkalarındaki güçlerin ağzıyla buna
gölge düşürmeye çalışıyor. Türkiye, Doğu
Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta büyük bir ekonomik
ve siyasi mücadele içinde ama buna birileri
karşımızdakilerin tezleriyle karşı çıkıyor. Tür-
kiye ekonomik, siyasi ve askeri olarak kuşa-
tılmaya çalışılıyor, bazıları sırf kendi
pastalarını büyütmek için hasımlarımızın
değirmenine su taşıyor. Gerçi biz aynı zihni-
yeti bir asır öncesinden biliyoruz. Gazi Mus-
tafa Kemal ve arkadaşları Ankara'da istiklal
harbini yürütürken kimlerin, nasıl manda
peşinde koştuklarını unutmadık. Orduları-
mız düşmana karşı cephede savaşırken biri-
lerinin arkada nasıl çapulculuk, yağmacılık
peşinde koştuklarını da gayet iyi hatırlıyo-
ruz. Ama sonuçta ne mandacılar, ne çapulcu-
lar, ne yağmacılar kazanmıştır, kazanan
milletimizin istiklal mücadelesi olmuştur.
Bugün de kim hangi yalpayı yaparsa yap-
sın, kim nerede saf tutarsa tutsun kazanan
milletimiz olacaktır. Milletimizle birlikte bu
mücadeleyi yürütenler olacaktır." 

Devletin bekasını koruyacağız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Çok çalışmalıyız, geleceğin Türkiye'sinin hazırlığını mutlaka yapmalıyız. Dün geçti, lazım gelen
dersler çıkarıldı. Önümüze bakacağız, tehditleri okuyup, kaynağında etkisiz hale getireceğiz. Bekamızı mutlaka koruyacağız" dedi

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, Ankara'da Ülkü
Ocakları Eğitim ve Kültür

Vakfı Genel Merkezi'nin yeni hizmet bi-
nasının açılış töreninde konuştu. Bah-
çeli, Ülkü Ocakları'nın sözü sağlam,
özü sağlam olan Türk gençliğinin yarım
asırlık yadigârı, adam gibi adam olanla-
rın yarım asırlık Bozkurt yuvası oldu-
ğunu belirtti. Bahçeli, "Ülkü Ocakları
hepimizin yetiştiği irfan mektebi, iffet ve
irade menkıbesidir. Aynı zamanda Ülkü
Ocakları şehitlerin emaneti, gazilerin
göz nuru, vatan ve millet sevgisinin
onur mihveridir" dedi.Ülkücülerden
haydut çıkmazBahçeli, Ülkücünün sıra-
dan bir hayatın takipçisi, gelip geçici he-
veslerin taliplisi de olmayacağını
vurgulayarak, şöyle konuştu: "Kendini
aşma iradesi taşımadan, bedel ödemeyi
göze almadan, fikrinin ardında durma
becerisi göstermeden, inançlarını sa-

vunma kararlığına sahip olmadan dava
adamlığı mertebesine ulaşmak, bugüne
kadar ki tecrübelerimizle söylersek, ham
bir hayaldir. Ülkü Ocakları’ndan haydut
çıkmaz, hain çıkmaz, haysiyetsiz çık-
maz, habis, harabi, hantal ve haşarı
emeller çıkmaz, çıkmamış, çıkmayacak-
tır. Yanılıp yenilip aksi yönde açıkla-
mada bulunanlar Ülkü Ocakları’nda
atsız kolu arayan cehlin faili, Ülkücüyü
tanımayan, tanısa bile itiraf edemeyen
köhnemişliğin figüranıdır. Ülkü Ocakla-
rı’ndan çıksa çıksa dava adamı çıkar,
imanlı nesiller çıkar, şehitler çıkar, vatan
için canını seve seve vermeye hazır kah-
ramanlar çıkar, cesur yürekler, akılla be-
zenmiş gönüller çıkar."Tehditleri etkisiz
hale getireceğizBahçeli, Ülkücünün ge-
leceğin mimarı, gelecek nesillerin mih-
mandarı olduğunu ifade ederek,
"Ülkücü; Türkiye ve Türk milletinin son
siperidir. Ülkü Ocakları bu siperin Ça-

nakkale savunma hattıdır. Bunun ya-
nında, Ötüken’den Söğüt’e, Orhun’dan
Sakarya’ya, Malazgirt’ten Dumlupı-
nar’a, kimi zaman acılarla yoğrulan çok
zaman da zaferlerle süslenen geçmişi-
mizin her sayfasının manen hatırası ve
hafızasıdır. Tarih geç kalanları, geriden
bakanları, geriye düşenleri asla affetme-
miştir. İhmalle geçecek yılların faturası
ağır olacaktır. Oyalanmaya hakkımızın
olmadığı açıktır. Çok çalışmalıyız, gele-
ceğin Türkiye’sinin hazırlığını mutlaka
yapmalıyız. Dün geçti, lazım gelen ders-
ler çıkarıldı. Önümüze bakacağız, teh-
ditleri okuyup kaynağında etkisiz hale
getireceğiz. Bekamızı mutlaka koruya-
cağız. Vatanımızı ve milletimizi her türlü
mülahaza ve mütalaanın üzerinde tuta-
cağız. Kaynağını Türk-İslam Ülkü-
sünde bulmuş Türk milliyetçiliği ihanete
karşı güvence, işbirlikçilere ve işgalcilere
karşı aşılmaz kaledir." DHA



Gaziosmanpaşa’da dün 5 kişinin yaralan-
dığı özel halk otobüsü kazası meydana
geldi. Sağlık ve polis ekipleri gibi gazeteciler
de olay yerine ilk ulaşanlardı. DHA muha-
biri Ümit Uzun ile kameraman Harun Uya-
nık da kazayı haberleştirmek için Bağlar
Caddesi Dolunay Sokak’ta çalışmaya baş-
ladı. Bu sırada ilçe emniyet müdürlüğünde
görevli polislerden bazıları muhabir Ümit
Uzun’un sokaktan çıkmasını istedi. Gör-
evini yaptığını belirtmesine rağmen polisler,
Uzun’u önce bir iş yeri önünde tartakladı,
sonra içeriye soktu. Uzun’u arkadan ke-
lepçe takarak gözaltına alan polisler, tartak-
layarak polis aracına götürdü. Bir süre polis
aracında tutulduktan sonra serbest bırakı-
lan Ümit Uzun, hastaneden darp raporu
alarak polisler hakkında şikayetçi oldu.

Israrla çıkmamı istediler

Olayı anlatan Ümit Uzun, “Otobüs kazası
sonrası kameraman arkadaşımla birlikte,
buraya geldik ve haber yapmak için bilgi
toplamaya başladık. Harun görüntü çeker-
ken ben de bilgi topluyordum. Çevredeki es-
nafa sorup bilgi alıyor ve olayla ilgili
güvenlik kamerası görüntüsü araştırıyor-
dum. Bu sırada emniyet görevlileri olay ye-
rine şerit çekiyordu. Bilgi almak için beyaz
eşya parçaları satan bir esnafın izniyle iş ye-
rine girmiştim. Elimde sadece mikrofonum
vardı, görüntü çekmiyordum. Bu sırada ya-
nıma ekip amiri olduğunu öğrendiğim polis
memuru geldi ve benim dükkandan çık-
mamı söyledi. Ben de dükkan sahibinden
izin aldığımı birazdan çıkacağımı söyledim.
Fakat ısrarla çıkmamı istediler. Diğer polis
memurları da aynı şekilde. ‘Bilgi alayım bi-
razdan çıkacağım. Size zorluk çıkarmıyo-
rum ki’ dedim. Onlar da zorluk çıkardığımı
söylediler” dedi.

Sol bileğimi büktüler

“Daha sonra polislerden biri kolumu tuta-
rak, ‘Çık lan dışarı’ diyerek beni çekti” diyen
Uzun, “Ben de kameraman arkadaşıma

seslenerek olanları çekmesini söyledim. O
sırada diğer polis memuru, hemen Harun’a
yöneldi ve kamerasını kapatarak görüntü al-
masını engelledi. Ekipler amiri ise beni göğ-
sümden iterek dükkanın içine soktu. Ve beni
sert bir şekilde itmeye devam etti. Darp et-
meye başladılar. İş yerinde bir raf var, beni
oraya yapıştırdılar. Yüzüm rafa yapışmış
şekilde duruyordum. O sırada bir polis me-
muru sol bileğimi bükerek arkadan kelepçe
taktı. Kelepçe takıldıktan sonra diğer polis
memuru da ceplerimi aradı, ellerini cebimin
içine soktu. Ben de ‘Memur bey böyle bir
şey yapamazsınız, beni arama hakkınız yok.

Hele ki ellerinizi cebime sokma hakkınız hiç
yok. Bu ‘hürriyeti tahdit’e giriyor, bunu
yapmayın’ dedim. ‘Sen görürsün yapabi-
liyor muyuz, yapamıyor muyuz’ dedi ve
cebinden cüzdanımı aldı. Ekip amiri tali-
mat verdi; ‘Bunu araca götürün, ardın-
dan da karakola götürün’ dedi. Beni
dükkandan çıkarıp kolumu ve ensemden
sıktılar. Beni zorla araca bindirdiler. Araca
bindirdiklerinde de ‘Ne yapıyorsunuz, beni
nereye götürüyorsunuz?’ dedim. Çünkü ne
olduğunu anlamadım. Araçta bir müddet
bekledim. Telefonum çalıyor, cevap vereme-
dim. Polisler başımda bekledi.” DHA

PAZAR 1 EYLÜL 2019

İSTANBUL

Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Ümit Uzun, İstanbul Gaziosmanpaşa'da trafik kazası haberleştir-
meye çalışırken polis tarafından tartaklanıp ters kelepçelendi. Uzun, polisler hakkında şikayetçi oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu'nun, geçtiğimiz günlerde "İstan-
bul'da 24 saat ulaşımı başlatacağız" açıklamasının
ardından bu geceden itibaren bazı metro hatları ile
24 otobüs hattı saat 00.30 - 05.30 arasında hizmete
başladı. Bu hatları kullanan vatandaşlar İstanbul
kartları ile çift tarife basarak seyahat edecek. İstan-
bul'da bu geceden itibaren bazı metro ve otobüs
hatları 24 saat boyunca hizmete girdi. Saat 00.30 -
05.30 arasında çalışacak ve çift tarife ile kullanıla-
cak hatlar şöyle:

nM1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı,
nM1B Yenikapı-Kirazlı,
nM2 Yenikapı-Hacıosman,
nM4 Kadıköy-Tavşantepe,
nM5 Üsküdar-Çekmeköy,
nM6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü
n34G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme,
n11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar,
n130A Deniz Harp Okulu-Kadıköy,
n15F Beykoz-Kadıköy,
n25G Sarıyer-Taksim,
n40 Rumelifeneri/Garipçe-Taksim,
nE10 Sabiha Gökçen Havalimanı/Kurtköy-Kadıköy,
nE3 Sabiha Gökçen Havalimanı-4. Levent Metrosu

Vatandaş memnun

Gece yarısı metroyu kullanan Kadir Ortasaç isimli
vatandaş uygulama ile ilgili görüşlerini dile getire-
rek, "Belediyemizden Allah razı olsun. Metromuz
yedi yirmi dört saat açık şu anda. Saatim gece
02.30. Rahat rahat evimize gidebiliyoruz. Geceleri
önceden böyle bir şey yoktu. 00.00'da kapatılıyordu.
Yetişmeye çalışıyordu insanlar. Şimdi ise daha
rahat oldu. Allah razı olsun" dedi.

24 saat ulaşım 
hizmeti başladı

Polisin müdahalesiyle karşı karşıya gelen Ümit Uzun uzun süre yaşadığı şoku
atlatamazken, polis ekipleri de gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Pendik’te 'güzellik salonu'
faaliyet konulu iş 

yerlerine denetimlerini
yoğunlaştıran Zabıta Ekip-

leri, buralarda
uygulanması yasak olan

lazer epilasyon, botoks gibi
tıbbi içerikli hizmetlerin
verilip verilmediğini tek

tek kontrol etmeye başladı

son günlerde kamuoyu gündeminde
olan 'yetkisiz sağlık hizmeti su-
numu’na ilişkin haberlerin artması

üzerine, Pendik Belediyesi zabıta ekipleri hare-
kete geçti. Pendik’te hizmet veren güzellik sa-
lonlarını takibe alan ekipler, ilk etapta 10
işyerinde incelemelerde bulundu. Kusurlu gör-
dükleri işyerlerine bunların giderilmesi için süre
veren ekipler, bir hafta içinde 50 salonu denetle-
meyi hedefliyor. Güzellik salonlarının ruhsatı-
nın belediye tarafından verildiğini ve sadece saç
kesim ve bakım, manikür, pedikür vb. güzellik
ve bakım hizmeti sunabileceğine dikkat çeken
yetkililer, tıbbi işlemlerin güzellik merkezleri ta-
rafından yapılabileceği uyarısında bulundu.

Tıbbi işlemler yasak

Güzellik salonu adı altında faaliyet gösteren iş

yerlerinde ilgili mevzuat gereği, lazer epilasyon,
botoks dolgu, lazer veya IPN akne, vasküler
damar tedavisi, cilt yenileme, akupunktur, lipo
elektro, mezoterapi gibi tabip yetkisinde olan
tıbbi işlemler, kimyasal ve bitkisel peeling uygu-
lamaları, mekanik peelling ve dövme silme uy-
gulamaları yapılamıyor. Son olarak, güzellik
salonlarının cildi sıkılaştırmak için tercih edilen
dermapen tedavisini yapması da yasaklandı. Bu
tedavileri içerisinde uzman doktor bulunduran
ve ruhsatı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafindan ve-
rilen Güzellik Merkezi statüsündeki kuruluş-
larda yapılabiliyor. Yetkililer tarafından yapılan
açıklamada vatandaşların bahsedilen tedavileri
uygulayan ‘güzellik salonu’ statüsündeki kuru-
luşları 444 81 80 no’lu belediye çağrı merkezine
ihbar etmeleri istendi.
BURAK ZİHNİ

Zabıtadan güzellik denetimi

Gazeteciye ters
kelepce taktılar!

“Bu olaylar yaşanırken kaza yapan otobüsün şo-
förü hala otobüsün içinde ve kurtarma çalışmaları

sürüyordu” diyen Ümit Uzun, “Daha sonra ilçe emni-
yet müdür yardımcısı gelip kelepçeyi açtı. Hasta-

neye giderek darp raporu aldım. Daha sonra
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına giderek

suç duyurusunda bulundum” şeklinde ko-
nuştu. Bu arada Ümit Uzun’a darp ve
gözaltı görüntüleri üzerine gazete-

ciler sert tepki gösterdi. 

SUÇ DUYURUSUNDA 
BULUNDUM

Gsm: 0533 211 48 61  Dizdariye
Mh. Karaağaç Sk.No:4 

Büyükçekmece / İST.  (Devlet
Hastanesi Arkası)

Kartoğlu'nun bayram coşkusu
Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği et-
kinliklerle 30 Ağustos Zafer Bayramı
coşkuyla kutlandı. Başakşehir Belediye

Başkanı Yasin Kartoğlu ve Başakşehirlilerin katılı-
mıyla gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı
bando yürüyüşü, konser, şiirler, folklor ve Kafkas
oyunlarıyla Bahçeşehir Gölet’te kutladı. Birlik ve
beraberlik içerisinde yaşamaktan onur duyduğunu
dile getiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin

Kartoğlu, “Ne mutlu ki böyle bir vatanın evlatları-
yız. Ne mutlu ki bizim böyle atalarımız var. Ben bu
vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü kurulu-
şundan bu güne kadar hatta bu ülkeyi yurt edin-
mek için 1071’de giren Sultan Alparslan ile birlikte
bugüne kadar tüm şehitlerimize ülkemize ve mille-
timize vermiş olduğu bu güzel hediye için Al-
lah’tan rahmet diliyorum. Bu ülkenin evlatlarıyla
birlikte birlik ve beraberlik içerisinde yaşamış ol-

maktan onur duyduğumu sizlere hatırlatmış
oldum” dedi.

Konserle sona erdi

2’nci Gençlik Oyunları Hitabet Yarışması birincisi
Enes Atak’ın İstiklal Marşı'nı okuması ve Kafkas
bıçak oyunu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi
gördü. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, se-
vilen sanatçı Yusuf Güney konseriyle sona erdi.

8

iYi Parti mecliste grup kurdu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Meclisi'nde, AK Parti ve CHP'den
sonra İYİ Parti de kendi grubunu res-

men kurdu. CHP listelerinden İBB Meclis üyesi
seçilen 11 üye, İYİ Parti'ye geçerek grup kurdu.
İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili seçilen
İbrahim Özkan, “İYİ Parti listesinden seçime gi-
rerek meclis üyesi seçilen tek üyemiz Kağıtha-
ne'den Suat Sarı idi. CHP listelerinden seçime

giren 11 üyemiz de istifa ederek kendi partilerine
döndüler. Böylelikle 12 kişilik bir grup oluştur-
duk" dedi. İBB'nin kurumsal kimliğinde grup
olarak yerini alan İYİ Parti'nin yönetici ve üyeleri
şu şekilde: İYİ Parti Grup Başkan vekili İbrahim
Özkan, Grup Sözcüsü Suat Sarı, üyeler Akın
Gürkan, Ali Kıdık, Bora Kılıç, Oğuz Sarul,
Sinan Gümüş, Tufan Babar, Tuğrul Arık, Uluer
Kaya, Vedat Taylan Yıldız ve Yakup Fındık. 

İbrahim
Özkan

Ümit
Uzun
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DEMOKRASI VARSA
ALDANMA OLMAZ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevden alınıp yerlerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir ve Mardin
Büyükşehir Belediye Başkanları’nı Diyarbakır’da ziyaret etti. İmamoğlu, “Biz, birilerinin ‘Aldatıldık’ dediği
günleri daha yakın tarihte yaşadık. Nasıl aldatıldık? Kim aldattı bizi? Yani bir toplum, bir devlet, bir millet
kolay aldatılabilir mi? Siz eğer, demokrasiyi güçlendirirseniz,  aldatma, aldanma olmaz” diye konuştu

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, görevlerinden
alınıp yerlerine kayyım atanan Diyarba-

kır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mız-
raklı ve Mardin Büyükşehir Belediye
Başkanı Ahmet Türk ile Kayapınar Belediye
Balşkanı Keziban Yılmaz’ın makam oda-
sında bir araya geldi. Mızraklı, ve Yılmaz,
İmamoğlu’nu belediye binası girişinde karşı-
ladı. İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu,
yoğun ilgi üzerine yaşanan izdiham nede-
niyle belediye binasına zorlukla girebildi.
Basın mensuplarının da yoğun ilgi göster-
diği toplantıda ilk sözü Mızraklı aldı. Mız-
raklı, şunları söyledi:  “Aslında ‘Türkiye zor
bir dönemden geçiyor’ sözü, her mülakata
başlarken çok da kurduğumuz bir cümle;
ama hiç kurmak istemeyeceğimiz günlerin
gelmesi gerekiyor. Bunun için de yaşadıkları-
mızın bir bir ortadan kalkması gerekiyor.
Türkiye’nin temel meselelerini çözen,
umudu büyüten bir yargı olsun. Hakikaten
insanların yarına daha kıvançla baktığı gün-
lere ulaşmak için vereceğimiz mücadele var.
Zor bir süreç dedik. Açıkça demokratik siya-
sete bir darbenin yapıldığın anları yaşıyo-
ruz.”

Bizim talebimiz demokrasi

“Hepimizin talebi, yerel anlamda gelişkin bir
demokrasi” diyen Mızraklı, “Demokrasinin
membaı olan yerel yönetimler başta olmak
üzere, bir bütün olarak toplumun kendini
daha iyi hissedebildiği yarınlara, daha umut
dolu yarınlara ulaşmak. Sizlerle beraber bu-
ralarda buluşmak gerçekten bize kıvanç veri-
yor. Zor günlerin bir araya gelişleri çok
değerlidir, unutulmazdır. Hafızalara önemli
bir kazımadır. 23 Haziran’dan önce İstan-
bul’da umut ve azim birikmişti. Demokra-
siye, demokrasinin güçlendirilmesine ilişkin,

kayyım dönemi dediğimiz bir duruma rağ-
men oradan güçlü bir çıkışı gerçekleştirdiniz.
Bu, bizdeki umudu da büyütmüştü. Ama 19
Ağustos, 17 Ağustos 99 depreminden sonra
siyasette bir deprem yaşattırdı. Demokrasiye
bir darbe, deprem durumunu yaşattı. Bunla-
rın yaşanmayacağı bir Türkiye için, toplu-
mun kutuplaştırmayı değil kucaklaşmayı
güçlendirdiği yarınlar için, bu ülkede herke-
sin daha umutlu, mutlu olacağı yarınlar için
beraber yürüyeceğiz. Gelişiniz bizim için bu
anlamda bir ışıktır, güçtür, değerdir” diye ko-
nuştu. 

Her zorluk başka bir fırsat doğurabilir

İmamoğlu ise sözlerine, “Eşimle beraber bu
seyahatte bulunmaktan büyük keyif aldığı-
mızı belirtmek isterim. Tabi biz buraya daha
keyifli gelmek isterdik. Sizi, Büyükşehir Bele-
diyesi’nde ziyaret etmek isterdik; ama nasip
olmadı. İnşallah bir dahaki sefere” şeklinde
başladı. “Aslında her zorluk bize başka bir
fırsatta doğurabilir” diyen İmamoğlu, şun-
ları söyledi:  “Bunu yaşadık. 31 Mart ve 23
Haziran’daki süreçte bize, bu ülkeye, de-
mokrasiye yaşatılan bir nevi darbenin, ülkeye
başka bir fırsat kapısı açtığını hep beraber
hissettik. Ahmet Bey, tam bir tecrübe abi-
desi. Birçok zorluğu yaşamış bir başkanımız.
Kıymetli bir siyaset adamı. Şuradaki atmos-
feri de bir kaynaşma olarak görüyorum. Bu
bir siyasi kaynaşma değil. İstanbul’daki se-
çimde siyasi bir seçim olmaktan çıkmıştı
zaten 23 Haziran’da. Bizim bu kaynaşmayı,
vicdanda bir buluşmaya, hak, hukuk, adalet
arayışında bir buluşmaya dönüştürmemiz
lazım.”

30 Ağustos hepimizin zaferi

Cumhuriyet’e ve demokrasiye çok inandıkla-
rını vurgulayan İmamoğlu, “Hukukun üs-
tünlüğüne çok inanıyoruz. Bunların
oluşması için milletin iradesine çok inanıyo-

ruz. Bunun mücadelesini bir arada verebil-
meliyiz. Manevi anlarımız oluyor. Hep bir
arada yaşadığımız anlar oluyor. ‘Hepimizin’
diyebilmeyi başarabilmeliyiz. Dün, 30 Ağus-
tos’ta Zafer Bayramımız vardı. Sloganımız,
‘Hepimizin Zaferi’ydi. 1922’de verdiğimiz
ulusal kurtuluş savaşının sonrasında, bugün
2019 yılında, 21’nci yüz yılda başka bir yo-
rumla bunu karşılıyorum: Bugün o zafer,
bize başka bir zaferi işaret ediyor. Nedir o?
Hukukun üstünlüğünü, barışı, huzuru sağla-
mak, ileriye aydınlık bakabilmek, akıldan, bi-
limden yana insanlar yetiştirebilmek… Biz,
birilerinin ‘Aldatıldık’ dediği günleri daha
yakın tarihte yaşadık. Nasıl aldatıldık? Kim
aldattı bizi? Yani bir toplum, bir devlet, bir
millet kolay aldatılabilir mi? Aldatılamamalı.
Nasıl aldatılmaz? Siz eğer, demokrasiyi güç-
lendirirseniz, milli iradeyle etrafını güçlendi-
rirseniz orada her zaman için aldatma,
aldanma olmaz” diye konuştu. 

Sesimizi Türkiye'ye duyuruyoruz

Batman’da gelmeyi planladıkları bir düğün
ziyaret programı hazırladıklarını belirten
İmamoğlu, “Günler öncesinden sizi ziyareti
de yanına eklemiştik. Ama böyle bir ziyaret
oldu. Ahmet Başkan’ımla böyle tanışma fır-
sat bulduk. Bu sesimiz, gelip Diyarbakır’da
Diyarbakırlılara duyurduğumuz bir ses
değil. Aslında buradaki demokrasi sesini şu
anda 16 milyon İstanbullulara duyuruyoruz.
Ege’ye, Karadeniz’e, Rize’ye, Artvin’e duyu-
ruyoruz. Çankırı’ya Yozgat’a ya da Mersin’e
Adana’ya duyuruyoruz. 82 milyon insanın
yaşadığı bu coğrafyada biz demokrasiyi var
etmeliyiz. 82 milyon vatanseverle böyle ku-
caklaşıyorum. Ben biliyorum ki herkes de
beni öyle kucaklıyor. Diyarbakır’a 2 yıl önce
ilk defa geldim. Çok etkilendim. Onur duy-
dum, keyif aldım. Bu kadim kenti, dünyaya
hep birlikte anlatmalıyız. Bütün dünyayı Di-
yarbakır’da misafir etsek ben doymam.
Mardin’e de haksızlık etmeyeceğim. Ben
ona vakit ayıramayınca eşim Mardin ziya-
retini kendisi yaptı. Yurdun her yerini bir
fırsat, insanını da çok değerli görüyorum.
Biz, asla aldatılmayız. Biz, birbirimize ev-
rensel değerlerle bakıyoruz. Evrensel değer-
leri içinde hissetmeyen insanlar, bir kişi, bir
grup, siyasi yapılanmayı bir amaca çeviren-
ler ve bu amaç doğrultusunda her şeyini o
yöne adayanların yaptığı hatalar ülkeyi
uçurumlara taşıdı. Biz, o yollara girmeyiz
zaten” diye konuştu. 

Sorunlar demokrasiyle aşılır

“Burada olmamızın sebebi size güç olmak;
ama daha ötesinde, kendimiz aynı yerde
görüyoruz” diyen İmamoğlu, sözlerini
şöyle tamamladı:  “Bana soruyorlar, ‘Yarın
sizin belediyenize de kayyım atanır mı’
diye. Ben kendi adıma, hiç kaygı duymam.
Sizlerin de bu kaygıyı zerre kadar duyduğu-
nuzu düşünmüyorum. Duyduğumuz kaygı,
ülkenin demokrasisine verilen zarar. Bu za-
rardan dolayı başka sorunlarımızı çözeme-
yiz. Halbuki demokrasi güçlensin, siz
hizmet yarışı yapın, ondan sonra bu coğ-
rafyadaki tüm sorunları aşarız. Bir an önce
size yapılan bu yanlıştan dönsünler. Yani
size yapılan haksızlık Türkiye’nin demokra-
sisine yapılmıştır.  Altını böyle çizmek isti-

yorum. Son söz büyüğündür zaten.”

Demokratik değerler etrafında
buluşalım

İmamoğlu’nun ardından konuşan Türk, söz-
lerine şöyle başladı: “Sayın Başkan, demokra-
tik değerler etrafında buluşmanın zamanıdır.
Eğer bizler, insan hakları ve hukuki değerlerin
etrafında buluşamazsak maalesef vahim bir
noktaya geleceğimizi ifade etmek isterim.
Sayın Kılıçdaroğlu da ifade etmişti, sürekli
patlamış bir araba, bunu durdurmak için
önünde hep birlikte set olmamız gerekiyor.
Yıllardan beri demokrasi mücadelesi veriyo-
ruz. Ortak değerler etrafında halklarımızın
buluşmasını istedik her zaman. Gerçekten
şunu açık bir dille ifade ettim her zaman, ki
bu böyledir; Kürt halkıyla Türk halkı, irade-
sini bütünleştirmiştir ve birlikte yaşama kara-
rını vermiştir. Ama birileri demokrasinin
bütün olanaklarını ortadan kaldırmaya yöne-
lik farklı bir çalışma içerisindedir. Bu sadece
Türkiye’de değil, ırkçı ve milliyetçiler, dünya-
nın her yerinde düşmanlar yaratarak, top-
lumu bölerek, birilerini hain ilan ederek kendi
iktidarlarını sürdürmeye çalışırlar. Bugün
Türkiye’de gördüğümüz tablo maalesef bu.”

İnönü anısını anlattı

Demokratik dayanışmayı esas alan yakla-
şımlara karşı hemen bir set konulduğuna dik-
kat çeken Türk, “Örneğin biz, adalet
yürüyüşünde karşıladık. ‘Hayırlı olsun’
demek için gittik. Ama her gün bölücülerle
kol kola diye toplumu halkı farklı bir noktaya
çekmeye çalıştılar. Şimdi de bunu yapacak-
lardır. Kürtlerle diyalog kurmak, demokrasi
güçleri ile diyalog kurmak Türkiye’deki siya-
setçiler açısından gerçekten kullanılmaya
müsait bir söylem. Biz burada birlikte yaşa-
mayı esas alan mantıkla hareket ediyoruz.
Bir anımı anlatmak istiyorum. 1991 yılında
sayın merhum Erdal İnönü ile, Allah rahmet
etsin, bir ittifak yolunu seçmiştik. O zaman
da böyle eleştiriler geldi. Hiç konuşmadı. Bir
gün sadece şunu söyledi: “Ben yurttaşımı
ötekileştirsem mi, onu kazansam mı iyi’ diye
bir açıklama yaptı. Ondan sonra tartışmanın
önü kesildi. Biz, demokratik bir Türkiye ya-
ratmak istiyoruz. ‘Birileri ne der’ diye düşü-
nürsek asla ve asla demokrasiyi kalıcı hale
getiremeyiz. Bence tam zamanı. Elbette ideo-
lojik olarak, siyasi olarak farklı yerler olabilir,
demokrasinin gereği budur ama demokrasi
için haklarımızın demokratik geleceği için
ortak demokratik değerler etrafında müca-
dele etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

İmamoğlu da karşılık verdi

Türk’ün anısına, kendi anısıyla karşılık veren
İmamoğlu, “Burada da vardır, bizim Kara-
deniz’de de var. Baba oğluyla çok samimiyet
kurmaz. Mesela eşimle evleniyoruz. 24 ya-
şındayım. Babamla ilk defa sarıldık birbiri-
mize o gece. Babama dedim, ‘Sana sarılmak
ne kadar güzelmiş.’ Ben de diyorum ya; val-
lahi milletçe sarılın birbirinize, her şey çok
güzel olacak. Vallahi çok güzel olacak. Yani
‘Sarılmak ne kadar güzel bir şeymiş’ diyece-
ğiz. İnsanların, vatandaşların birbirine sarıl-
masını sağlamak lazım. Tavsiye ediyorum
yani. Öyle yapanlar varsa, çocuklarına doya
doya sarılsınlar” dedi. 

ALİ TARAKÇI

Ünlü tabloyu
hediye etti
Konuşmaların ardından Kayapı-
nar Belediye Başkanı Yılmaz,
İmamoğlu’na, Tahir Elçi’nin ya-
kınlarında öldürüldüğü 4 ayaklı
minareyi tasvir eden seramik bir
tablo takdim etti. İmamoğlu da
Yılmaz’a, kendi makam oda-
sında asılı bulunan Mustafa
Kemal Atatürk’ün vatandaşın so-
rununu dinlerken resmedildiği
tabloyu hediye etti. İmamoğlu
tablonun hikayesini, “İBB’deki
odamda asıl tablonun bir benze-
rini size hediye etmek istedik.
Hizmet siyasetini, siyaset neza-
ketini, vatandaşla konuşma ne-
zaketini gösteren bir tablo. Bizim
de duvarımızdan indirilmişti,
sonra gelince tekrar taktık” söz-
leriyle dile getirdi. 

Diyarbakır'da
Trabzon sohbeti
Öğle yemeğini kentin simgelerin-
den biri olan ciğercide yiyen İma-
moğlu, daha sonra mangalın
başına geçip kebap pişirdi. İma-
moğlu, kendisine hediye edilen
poşuyla poz verdi. Yemekten
sonra Diyarbakır sokaklarında
dolaştı. Bu sırada İstanbul’dakileri
aratmayan görüntüler yaşandı.
Vatandaşların yoğun ilgisiyle kar-
şılaşan İmamoğlu, zorlukla yol
alabildi. İmamoğlu’nun ayakkabı
boyacısı bir esnafla yaşadığı diya-
log renkli anlar yaşanmasına
neden oldu. Diyarbakırlı oldu-
ğunu belirten esnaf, 1979’dan
beri Trabzonspor taraftarı oldu-
ğunu belirtti. Bunun üzerine İma-
moğlu, esnafa, üzerinde
imzasının olduğu bir Trabzonspor
forması gönderme sözü verdi.
İmamoğlu, boyacı vatandaşın ile-
tişim bilgilerini aldı. 

ZAYÝ İLANLARI
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim 

hükümsüzdür. Amir Raed. 99008409076

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim 
hükümsüzdür. Sawsan Akhras.

99827549182.

İkamet için izin belgemi kaybettim. 
Hükümsüzdür. Obaıda Jarash. 99745804028.

Kayapınar Belediye Binası’nda Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz’ın ev sahipliğinde Ekrem İmamoğlu, Ahmet Türk ve Selçuk Mızraklı bir araya geldi.

İmamoğlu, “Günler öncesinden sizi ziyareti de yanına eklemiştik. Ama böyle bir ziyaret oldu.
Ahmet Başkan’ımla böyle tanışma fırsat bulduk. Bu sesimiz, gelip Diyarbakır’da 

Diyarbakırlılara duyurduğumuz bir ses değil. Aslında buradaki demokrasi sesini şu anda 16
milyon İstanbullulara duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan çok yakışıklı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Batman’da katılacağı düğüne gi-
derken, yol üzerindeki Bismil’de
çay molası verdi. İlçelerinde İBB
Başkanı’nı gören Bismilliler, İma-
moğlu’nun oturduğu kahveye
akın etti. Bismilli bir genç, “Baş-
kanım, televizyonda göründüğü-
nüzden daha yakışıklıymışsınız”
demesi, gülüşmelere neden
oldu. Gence teşekkür eden İma-
moğlu, ilçeden, geldiği gibi
davul-zurna eşliğinde uğurlandı. 
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Web sitemiz artık bir tık ötenizde!

POLİTİKA
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www.gazetedamga.com.tr

Kısa bir süre önce isim değişikliğine giderek Gazete Damga ismini
alan gazetemiz, yeni web adresi ve bugüne kadar sürdürdüğü

tarafsız haberciliği ile gündemi belirlemeye devam ediyor

   

EN GÜNCEL HABERLER, İSTANBUL’UN GÜNDEMİNE İLİŞKİN
ÖZEL HABERLER BİR TIK ÖTENİZDE

İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel ve en güzel haberleri bulabileceğiniz gazetedamga.com.tr
Türkiye’nin siyaset, ekonomi, kültür sanat ve spor gündemine ilişkin birçok içeriği bünyesinde

barındırıyor. Zengin haber seçenekleri ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet veren web
sitemize ulaşarak gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.
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Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

B aşkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Kürt so-
runu yok’ diyerek frenlediği barış süreci
tartışmaları ve iç/dış çatışmaların devam

ettiği şu günlerde yeni bir parti kuracakları ileri
sürülen eski başbakanlardan olan Ahmet Davu-
toğlu'nun 'terör defterleri açılırsa' başlığı ile üstü
kapalı söylemleri ile başta AK Parti içinde olmak
üzere devletin kapalı kapıları arksında ki; 'Ya
derse!' krizine dönerek devam etmekte..Gerçi
gerek Rusya'ya giderken gerekse bir önceki açık-
lamaların da başta Kılıçdaroğlu'na olmak üzere
bu tür söylemler de bulunanlara tavrını daha da
sertleştiren başkan Erdoğan herkesi şaşırtmaya
devam ediyordu.Çünkü perde arkasında ne ol-
duysa olmuş ama bunları dillendirmeye kalkan-
lara başkan çok kızıyor..Tam bunu tartışmaya
başlayan kamuoyu başta hükümete yakın havuz
medyasının ve bazı akıl danışmanlarının Davu-
toğlu'nu hapisle sonuçlanabilecek tehdite varan
söylem, ima ve açıklamaları ile kamuoyu bir kez
daha şok oluyordu..Ve zaten toz duman olmuş or-
talık iyiden iyiye karışmış, herkes, 'ne oluyor?' de-
meye başladı..Kiminin hükumet çatırdıyor,
kiminin Davutoğlu'nun, 'bana kalmadı, size de
kalmasın' dediğini, kimin ise HDP'nin daha ötesi
Öcalan’ın bu ülkenin gündemini belirleyen gerçek
aktör olduğunu belirttiği bugünlerde yaşananlar
ardından en çok sorulan soru, ‘Öküz öldü mü?’
sorusuydu..Çünkü ortaklığın bittiğini gösteren bu
gelişmelerin yeni bir seçim hesabına doğru gittiği
ileri sürülen AKP’yi 17 Aralıkta ki dalgadan
daha ağır bir dalgaya çarpmış, tsunamiye 
çevirmişse benziyor..
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Öküz öldü mü?

S enegal'in komşu ülkesi Gine-Bissau
sınırı ile Kazamans nehri arasındaki
bir grup köyden oluşan Oussouye

Krallığı, palmiye, Baobab, andiroba ağaç-
larının süslediği yemyeşil ormanları ve pi-
rinç tarlaları ile biliniyor. Ormanların
derininde inşa edilmiş bu krallığı, kırmızı
kaftanlı, kırmızı kavuklu, elinde gücün
sembolü bambu süpürgesi ve ayağında
sadece çorap bulunan, mütevazılığı sim-
gelediği için taht yerinde taburede oturan
Kral Sibilumbai Diedhiou yönetiyor. Si-
yasi liderlik vasfının yanı sıra tanrıları Ata
Emit'in halkın arasındaki elçisi, ruhların
tercümanı olarak kabul edilen Kral Sibi-
lumbai'ye, tebası bu vazifeyi yürüttüğü
için yerel dilde Mane (Majesteleri) olarak
hitap ediyor. Ülkenin etnik topluluğu Dio-
laların oluşturduğu krallık, eşsiz doğasının
yanında, kültürü, gelenekleri, dini ritüelleri
ve sosyal uyumu ile dikkat çekiyor.
Krallık geleneklerine göre dilenmenin
yasak olduğu Oussouye'de, Kraliyet tarla-
larında hasat edilen pirinç, toplanan mey-
veler ile gelen yardımlar halkı beslemek ve
yıl boyunca fakirlere yardım için kullanılı-
yor.

Sadece kral kırmızı giyiyor

Kültürel olarak Senegal'in en dikkat çekici
yeri olarak görülen bu animist krallıkta
azınlıkta da olsa Müslüman ve Hıristi-
yanlar yaşıyor. Ancak yerli inanış biçimi
animizm dışında diğer inançlara bağlı
olanlar krallığın tebasından sayılmıyor ve
krallık konseyinin içinde yer alamıyor.
Yaklaşık 100 bin insanı kapsayan Oussou-
ye'de, kraldan başka kimse kırmızı giyemi-
yor. Oussouye halkı, animist gelenek ve
ritüelleri uygulayan erk olarak gördükleri
Krallarından, doğadaki işaretleri okuyarak
animist Tanrı Ata Emit ve ruhları ile ileti-
şimde olmasını, onların mesajlarını kendi-
lerine iletmesini bekliyor. Kral bunun yanı
sıra törenler için tarih belirleme, çiftçilere
toprak tahsis etme gibi krallığının ahenk
ve refahını sağlama gündemini belirliyor.
Halkın sadece akşam ziyaret edebildiği
Kralı, belirli günlerde yerli yabancı birçok
turist de ziyaret ediyor. Özel gün ve ziya-
retlerde krallığın gençleri, Aborjinlerin
yerel ritüeli Haka dansına benzerliği olan
Ekonkone dansı ile gelenleri karşılayıp
gösteriler düzenliyor.

Kral, ihtiyar heyeti ve kutsal ruhlar

En eski kayıtlar 1900'lerin başına kadar
gitse de Oussouye Krallığı'ının tarihçesi-
nin yüzyıllar öncesine dayandığı düşünü-

lüyor. Tarih boyunca hep animist inanışa
göre yönetilen krallıkta, kral geleneksel bir
monark değil yönetimde "ihtiyar heyeti' de
etkin rol oynuyor. Animist inanca göre,
kral veraset yoluyla değil erdemli özellikle-
rine göre ruhlar tarafından belirlenip ihti-
yar heyetine tebliğ edilerek seçiliyor. Kral
seçildiğinde kutsal ruhları devralarak tan-
rıları Ata Emit ile tebası arasında elçilik
vazifesi görüyor. Ruhlarla arasındaki ru-
hani bağlantı kesilmemesi için bileğindeki
saatten başka teknolojik araç ve gereç kul-
lanmayan Kralın, halkı ve dışarısı ile bağ-
lantısını sağlayan 3 tane yardımcısı
bulunuyor.

16 yıl başsız kalan krallık: Oussouye

Kralın ölmesi durumunda ihtiyar heyeti,
Krallığın 3 temel ailesi arasında kral ol-
maya layık kişiyi belirlemek üzere toplanı-
yor. Halkı yönetme kabiliyeti olmayan bir
kişi bulunmadığında, taht boş kalıyor.
Eski Kral öldüğünde Oussouye Krallığı,
16 yıl (1984-2001) başsız kaldı.
İhtiyar heyeti 16 yıl sonunda ismi Olivier

Diedhiou olan ve ön-
ceki hayatında tamir-
cilik yapıp güvenlik

görevlisi olarak çalışan yeni kralı, ruhlar
tarafından işaret edildiği gerekçesiyle yö-
netime getirdi. Olivier, geleneklere göre Si-
bilumbai Diedhiou ismini alarak tahta
geçti. Oussouye'de kral seçilen kişi tevdi
edilen bu görevi reddedemediği gibi ölene
kadar bırakamıyor. Kral, Oussouye'de ha-
yatı boyunca tahtta kalmak zorunda.

Arabulucu Kral Sibilumbai

Resmi bir yetkisi olmasa da meşru bir si-
yasi ve geleneksel aktör olarak görülen
Kral Sibilumbai, ülkedeki bütün otoriteler
tarafından saygı görüyor. Zaman zaman
ayrılıkçı faaliyetlerin görüldüğü Kaza-
mans'da Kral barışın sağlanmasında
önemli rol oynuyor. Kral Sibilumbai, dev-
let ile ayrılıkçılar arasında arabuluculuk
vazifesini görüyor. Son kral Sibilumbai,
2000’lerin başında Kazamans bölgesin-
deki isyanda ve Oussouye’de barışın sağ-
lanmasında önemli bir rol oynadı.
Bölgede şimdilerde ayrılıkçı faaliyetlere
rastlanmamasında Kral'ın büyük katkısı-
nın olduğu belirtiliyor.

TABUREDE
OTURAN KRAL!
Senegal'in güneyindeki Kazamans (Casamance) bölgesinde tarihi yüzyıllar öncesine dayanan ve bugün gele-
neksel olarak varlığını sürdüren Oussouye Krallığı, ormanın içiresinde, kırmızı kaftanlı ve kavuklu, ayağında
sadece çorap bulunan ve taht yerinde taburede oturan Kral Sibilumbai Diedhiou tarafından yönetiliyor

Kral olarak
hayat çok zor
Kraliyet esaslarına göre tahtta
kaldığı süre içerisinde hiçbir
zaman krallığının sınırları dışına
çıkamayan Kral Sibilumbai, yap-
tığı açıklamada “Kral olarak
hayat çok daha zor” diye ko-
nuştu. Kral Sibilumbai, Türk İş-
birliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı'nın (TİKA) tebası için
zaman zaman gıda ve kırtasiye
malzemelerini getirdiğini belirte-
rek, Türkiye'ye teşekkür edip
Türk halkına selamlarını iletti.
Getirilen kırtasiye malzemeleri-
nin Oussouye'li çocukların eği-
timlerine önemli katkılar
sağlayacağına işaret eden Kral,
"Türkiye tebama yardım ettiği
için minnettarım. Bu çocuklar
yarın bir yerlere geldiğinde Ous-
souye'ye ve Senegal'e büyük kat-
kılar sağlayacak." diye konuştu.

Hong Kong karıştı
Hong Kong’un Wan Chai bölgesindeki

bir stadyumda gün içinde toplanan
binlerce kişi, polis yasağına rağmen

protesto gösterisi düzenledi
BAret, kask, dizlik, gaz mas-
kesi ve tıbbi maske giyen bin-
lerce protestocu “Haydi Hong

Kong, özgürlük için savaş” sloganlarıyla
Central Polis Karakolu’na yürüdü. Hristi-
yan ve Budist inanç gruplarının üyelerinin
de yer aldığı yürüyüşte kilise ilahileri ses-
lendirildi. Beyaz takma sakallı, geleneksel
kostüm giyen ve elinde bastonuyla yürü-
yen biri “Bugün ben Musa’yım.” diyerek
protestocuların 5 talebinin yerine getiril-
mesi çağrısında bulundu. Eylemciler,
Central Polis Karakolu civarına gelindi-
ğinde “Gangster Polis” şeklinde slogan
attı. Kentteki bir kilise ve hükümet bi-
nalarının etrafında süren protesto
nedeniyle ara ara trafik durma
noktasına geldi. Bölgedeki met-
roları yöneten Hong Kong
MTR Corps da gösteri ne-
deniyle metroların bazı du-
raklarda hizmet
vermeyeceğini duyururken,
polis bazı yolları gösterici-
lerin geçişine kapattı. Diğer
yandan yürüyüş yapılan
bazı yollarda dükkan ve
mağazalar kapanırken, ca-
mında göstericilere destek ya-
zılarının da olduğu dükkanlar
gözlemlendi.

Gözaltına alınan 
protestocular serbest

Hong Kong’da dün gözaltına alınan hü-
kümet karşıtı grupların önemli isimlerin-
den Joshua Wong, Andy Chan ve Agnes
Chow kefaletle serbest bırakıldı. Wong ve
Chow, haziranda Wan Chai semtindeki

"polis
karakol-

larını hedef
alan yasa dışı bir gösteriye katılmak",
"gösteriyi organize ve teşvik etmekle"
itham edilirken, Chan ise "polise saldır-
mak" ve "isyan" şüphesiyle gözaltına alın-

mıştı. Çin medyası tarafından ayrılıkçı
olarak nitelendirilen Wong ve Chow,
Hong Kong'da 2014'te düzenlenen "Şem-
siye Devrimleri" adlı protesto gösterileri-
nin önemli figürleri olarak görülüyor.
Ayrıca dün geç saatlerde Yasama Mec-
lisi’ndeki muhalif delegelerden Jeremy
Tam, Au Nok-hin ve Cheng Chung-tai
polisi engellemek ve polise saldırmak suç-
larından gözaltına alınmıştı. Delege Au
Nok-hin daha sonra kefaletle serbest bıra-
kılmıştı. Hong Kong’da Sivil İnsan Hak-
ları Cephesi (CHRF) grubu tarafından

bugün düzenleneceği 2 hafta önceden ilan
edilen protesto, hafta içi polis tarafından
yıkıcı kitlesel etkilere neden olacağı gerek-
çesiyle yasaklanmıştı. CHRF, polisin kara-
rını temyiz komisyonuna götürmesine
rağmen yasak kararı değişmemiş, grup
bunun üzerine yaptığı açıklamayla, göste-
ricilerden özür dilemişti. Kentte geniş
çaplı protesto olarak planlanan gösteri
öncesi Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Hong
Kong Garnizonu’na zırhlı araçlar, kam-
yonlar ve helikopterlerle asker göndererek,
yıllık rotasyon yapıldığını duyurmuştu. 

Söz konusu rotasyon muhalif delegeler tarafından “uyarı”
olarak nitelendirilirken, halk içinde rotasyonu “normal” olarak
değerlendirenler de olmuştu. Rotasyonu takiben Çin medyası

Şıncın’da polisler isyanla mücadele tatbikatları düzenledi-
ğine yönelik görüntüler servis ederken, protestocuları can-

landıran polislerin, baret ve şemsiye taşıyarak, uzun
sopa ve molotof kokteyliyle polislere saldırma görün-
tüleri paylaşılmıştı. Kentte, hüküm giyen veya hak-

kında suçlama bulunan kişilerin Çin'e iadesini
kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da
yerel parlamentoya sunulmuş, ardın-

dan tepkiler üzerine askıya
alınmıştı.

Çin işin

iÇinde

İran esneklik
gösterecek
İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Arakçi, ABD
Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaş-
kanı Emmanuel Macron'un görüşmesinden
sonra Washington'ın İran petrolünün satışı 
konusundaki baskılarını azalttığını iddia etti

ABD'nin nükleer anlaşmadan tek ta-
raflı çekilmesinin ardından İran'a yö-
nelik uyguladığı "azami baskı"

politikasına karşı İran'ın anlaşmadaki taahhütle-
rini azalttığını hatırlatan Arakçi, İran'ın nükleer
anlaşmayı eksiksiz uygulamak için petrol satışı-
nın garanti altına alınması ve bankacılık sorunla-
rının giderilmesi gerektiğini belirtti. Arakçi,
Avrupa ile görüşmelerde bu talepleri dile getir-
diklerini ifade ederek, "Avrupalılara, kendi şirket-
lerinin bizden petrol alabilmesi için ABD'den
gerekli izni koparmaları ya da bunu yapamıyor-
larsa bizim satmamız gereken (ancak ABD yap-
tırımları nedeniyle satamadığımız) petrol kadar
bir kredi sağlamaları şeklinde seçenekler sunduk.
Bunlar olmadan İran'ın nükleer anlaşmayı ek-
siksiz uygulaması mümkün olmayacaktır." de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Direnişin başarısı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Za-
rif'in pazartesi günkü Fransa ziyareti ve Macron
ile Trump'ın G7 görüşmelerinden sonra
ABD'nin İran'ın petrol ihracatı konusunda es-
neklik göstermeye başladığını öne süren Arakçi,
"Fransa'daki G7 Zirvesi sırasında Macron,
Trump ile görüştü ve ABD tarafı İran petrolüne
izin verilmesi konusunda esneklik gösterdi. Bu,
ABD’nin azami baskı politikasının yarılması ve
İran’ın azami direniş politikasının başarısıdır."
ifadesini kullandı.
Arakçi, ABD'nin İran'ın petrol satışları konu-
sunda gösterdiğini iddia ettiği esneklikle ilgili
somut bir örnek vermedi.

Petrolü garantiye almak istiyorlar

Trump yönetimi, 8 Mayıs 2018'de, 2015'te
İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan İran'ın
balistik füze ve bölgesel faaliyetlerini de kapsa-
yan yeni bir anlaşmaya varabilmek için çekildi-
ğini açıklamıştı. Sonrasında Tahran yönetiminin
petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygula-
maya koyan ABD'nin yaptırımları nedeniyle Ja-
ponya, Güney Kore ve Avrupa ülkeleri İran'dan
petrol ihracatını tamamen sonlandırmıştı. Was-
hington'un anlaşmadan çekilmesinin ardından
Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak
isteyen Almanya, İngiltere ve Fransa, İran'la ti-
careti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri
ABD'nin yaptırımlarından korumak için ocak
ayında INSTEX adında özel bir ödeme meka-
nizması kurmuştu. Mekanizmanın sadece ilaç
ve gıda ticaretiyle sınırlı tutulması Tahran'ın tep-
kisini çekmişti. İran, ödeme mekanizmasının
petrol ticaretini de kapsamasını istiyor.

DÜNYA TARİHİNDE
İLGİNÇ BİR OLAY
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Soldan Sağa:
1. Seyelan. - Aba giymiş olan. 2. Lale yetiştirilen 
yer, lale bahçesi. 3. Arı duruma gelmek, arılanmak, 
sa�aşmak, özleşmek. 4. Filmin yapıştırılmasında 
kullanılan sıvı yapıştırıcı. - Bir yeri kazma işi, haf-
riyat. 5. Ayaklık. 6. Gücü artmak, diri duruma gel-
mek. 7. Acıkmış olma. - İçine alma, içinde bulun-
durma, içerme. 8. Parasal. - Kur’an-ı Kerim’in 64 
ayetten oluşan 24. suresi. 9. G-8 Dışişleri Bakanları 
toplantısı 2013 yılı Nisan ayında toplanıldığı ülke.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Alev, yalaz. - Cinayet işlemiş olan kimse, kıya-
cı. 2. Eşek. 3. Mutedil. - Kilogram. 4. El ile açılmak 
üzere yapılmış kilit. 5. Üye. - İç, içeri. 6. Başşehir. 7. 
Geminin yürümesine hizmet eden direk, seren, ip, 
halat ve yelken takımı. - Metal eşya üzerine vurulan 
renkli cam katmanı. 8. Sinirli, sert, korku veren iri 
yan kimse. 9. At sürüsü. - Dördül, murabba.
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D ünyanın en büyük ba-
ğımsız sigorta grubu
Howden Group’un

25'inci kuruluş yıldönümünde
düzenlediği Sosyal Sorumluluk
Projesi kapsamında, Odelia
Sever, Hindistan ve İspan-
ya’dan sonra Türkiye’de sahne
alacak. Prim üretiminde 22 mil-
yar dolara ulaşan Howden
Group, dünya çapında düzen-
leyeceği bu organizasyonlar ile
belirlediği kurumlara toplam 1
milyon dolarlık bağış yapmayı
hedefliyor. Dünyaca ünlü Piya-
nist Odelia Sever, İstanbul’da
vereceği sıra dışı bu konserde
hem piyano çalıp, hem de dans
ederek seslendireceği parçalar
ile izleyenlere keyifli anlar
yaşatacak.

Gelir cemiyete
bağışlanacak

Odelia Sever’ın 12 Eylül Per-
şembe akşamı Zorlu PSM'de
vereceği sıra dışı konser, aynı
zamanda Howden Group’un
tüm dünyada düzenlediği
Sosyal Sorumluluk Proje-
si’nin Türkiye bacağı olarak
Darüşşafaka Cemiyeti'nin
"eğitimde fırsat eşitliği" mis-
yonuna katkı sağlayacak.
#iyilikresitali isimli bu konse-
rin geliri Darüşşafaka'da oku-
yan babası ya da annesi
hayatta olmayan, maddi du-
rumu yetersiz, 927 yetenekli
öğrencinin nitelikli bir eği-
timle geleceğe hazırlanması
için Darüşşafaka Cemiyeti’ne
bağışlanacak.

Müzik grupları çalıştı

Odelia Sever 3.5 yaşında pi-
yanoya başladı ve kısa süre
içerisinde yeteneklerini tüm
dünyaya gösterdi. Yaratıcı
tarzını geliştirdiği Lon-
dra'daki Kraliyet Müzik Aka-
demisi'nde master yaptıktan
sonra dünyanın dört bir ya-
nında konserler verdi. Kari-
yeri boyunca Zarastro Trio,
Amadeud Quartet ve Arjan-
tinli bir tango beşlisi olan
Tangobar gibi birçok müzik
grubu ile çalıştı. Odelia Sever,
birçok sanat eserini bir araya
getirdiği ve yardımcı yönet-
men olarak görev yaptığı kla-
sik piyano projeleri üzerinde
çalıştığı solo performanslar
sunmaya devam ediyor. DHA
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DÜZENLENECEK ETKİNLİKLER KAPSAMINDA ELDE EDİLEN GELİR ÇOCUKLARA GİDECEK

Dünyaca ünlü Piyanist Odelia Sever,
Darüşşafaka için 12 Eylül Perşembe akşamı
Zorlu PSM'de konser verecek. Konserin gelir-
leri, 927 yetenekli öğrencinin nitelikli bir
eğitimle geleceğe hazırlanması için
Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanacak

Piyanist Odelia Sever, “İstanbul’da anlamlı bir konsere imza atacak olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

S osyal devlet olmanın vazgeçil-
mez unsuru “bütün yurttaşların
parasız şekilde eğitim hizmetle-

rinden faydalanabilmesi” konusu
Anayasamızın 42. Maddesinde çok
açıkça şu şekilde kendine yer bulmuş-
tur.“  İlköğretim, kız ve erkek bütün
vatandaşlar için zorunludur ve Devlet
okullarında parasızdır. “Kanun mad-
desi herkesin anlayabileceği kadar
açık iken yıllardan bu yana  okullarda
bağış adı altında zorunlu olarak kayıt
ücreti alındığı  yadsınamaz bir gerçek
olarak karşımızda duruyor. Bakanlık ,
il , ilçe idari yönetimleri tarafından
zaman zaman yapılan açıklamalarda
bağış adı altında alınan ücretlerin ke-
sinlikle kabul edilemeyeceği söylense
de ülkemizde işlerin böyle yürümediği
herkesin malumu.Her yıl dönem ba-
şında su yüzüne çıkan ve daha sonra
yalnızca birkaç idarecinin cezalandı-
rılması ile milletin gazı alınarak halı-
nın altına süpürülen ama aslında acil
ve kalıcı çözüm bekleyen bu kangre-
nin çözümü için sorunun kaynağını,
sorumluların görev ihmallerini   ve
halkın duyarlılığını iyi analiz etmeli
ve inatla üzerine gitmeliyiz. Sorunu
irdelerken üzerinde durulması gere-
ken birkaç husus var.- Bir devlet me-
muru olan okul idarecisini  göz göre
göre anayasaya aykırı davranmaya
iten sebep nedir?- Anayasaya aykırı
davranan okul idarecileri neye güven-
mektedir? Kendisi ile ilgili risk mi al-
maktadır?- Bakanlık kendi
kurumlarında sıklıkla rastlanan bu
yasa dışı duruma neden gerekli müda-
haleyi yapmaz ve 3 maymunu oynar.-
Halk neden bu konuda sessiz olmayı
tercih etmektedir , parasız eğitime
inancı mı yoktur ya da istenen mik-
tara bağlı olarak mı zaman zaman
cılız bir tepki yükselmektedir? Bir öğ-
rencinin ilk ya da ortaokula kaydı ta-
mamen ikamet ettiği adresin hangi
okulun kayıt alanında olduğu ile ilgili-
dir. Yani öğrencinin ikamet ettiği
adres tamamen nüfus müdürlüğü üze-
rinden  yine bu sistemle  entegre bir
şekilde çalışan e-okul sistemine düş-
mektedir. Her okulun kayıt alanı da
daha önceden belirlendiği için öğren-
cinin ilk ya da ortaokulda hangi
okulda eğitim göreceği sistemde belir-
lenmiş durumdadır. Öğrenci doğrudan
o okulun potansiyel öğrencisi kabul
edilir ve bu şekilde eğitim  hayatına
başlar ve devam eder. Bu sistemde
okul idaresinin öğrenciyi kabul et-
meme gibi bir lüksü yoktur, o nedenle
de okul idaresi bu tür kayıtlar için ini-
siyatif kullanamayacağından kayıt üc-
reti konusunda ısrarcı olmaz, olamaz.
Olamaz diyorum ama bir sendika baş-
kanı olarak bana yansıyan şikayet-
lerde bu tür zorunlu kayıtlarda dahi
işgüzar bazı idareciler tarafından
kayıt ücreti talep edildiğine tanık
oldum . Ama bu tarz kayıtlarda genel
olarak idarenin talebi bir iki top foto-
kopi kağıdı ve (veya) birkaç kırtasiye
malzemesidir. Asıl sıkıntı kayıt böl-
gesi dışında kalan öğrencilerden okula
gelen talep ya da özellikle ilkokul 1.
Sınıf kayıtlarında öğrenci velilerinin o
bölgede bir şekilde adı ön plana çık-
mış öğretmenlerin sınıflarının talep
etmesiyle ortaya çıkmaktadır. İşte
tam da burada okul idaresi kullanabi-
leceği inisiyatifi nakde dönüştürme
kurnazlığıyla hareket etmektedir.
Kayıt bölgesi dışında olan öğrencinin
kaydı kesinlikle yapılamaz değildir. E-
okul sistemi üzerinde kayıt bölgesi dı-
şında olan öğrencinin kaydının
alınabilmesi bazı geçerli gerekçelere
bağlanmıştır. Çalışan anne ve babanın
birinin iş yerinin kayıt bölgesinde ol-
ması, şehit veya gazi çocuğu olması,
tarım işçisi olması, okul personelinin
çocuğu olması vb. kayıt bölgesi dı-
şında olan öğrencinin kaydını alabil-
mek için E-okul sistemi üzerinden
geçerli gerekçeyi işaretleyen okul ida-
resi burada Milli eğitim’in kendisine
tanıdığı denetimsizlikten faydalan-
maktadır. Herhangi bir şikayet olma-
dığı takdirde kayıt bölgesi dışından
okula kaydını yaptığı öğrencinin bel-
gesini sunmayacağını bilen okul ida-
resi bu aşamada kullanacağı inisiyatif
için bağış adı altında kayıt ücretini
rahatlıkla talep edebilmekte , yine de
kendi onayında olan işlemden dolayı
sorumluluk almak istemezse de okul
aile birliği aracılığı ile bu miktarı
talep etmektedir. Talep edilen ücretin
de oklular arasında bir standartı  ol-
madığı gibi aynı okula kayıt yaptıra-
caklar için de keyfi rakamlar telaffuz
edilmekte, pazarlıklar yapılmakta ,
çevresi olan veliler okul müdürünü ta-
nıyan, sözü geçen birini bulmak için
uğraşmaktadırlar. İlkokul 1. Sınıf ka-
yıtlarında durum daha sıkıntılıdır. Öğ-
rencisi 1. Sınıfa başlayacak olan veli
mutlaka bir “iyi öğretmen” araştır-
ması yapar ve okulda ismi ön plana

çıkan öğretmenin sınıfında çocuğunu
okutmak için önce sözü veya hatrı ge-
çecek bir tanıdık arar, bu yöntem ge-
nellikle işe yarar ama uygun kişi
bulunamadığı takdirde öğretmenle-
rine talep edilme oranlarına göre bir
kayıt ücreti miktarı belirleyen mü-
dürle pazarlık ederken bulur kendini.
Bazı okullarda oluşan bu öğretmen
borsası tüm meslektaşlarımız için
utanç verici , ayrıştırıcı ve aşağılayıcı-
dır. Meslektaşlarına duyduğu saygı-
dan  dolayı böyle bir yarışın içinde
olmak istememesine rağmen talep
gören öğretmen için de durum hiç şık
olmamaktadır ama okulda kurulan
düzene karşı çıkma cesaretini her
meslektaşımız maalesef her zaman
gösterememektedir. Bir devlet me-
muru olan okul idarecisini anayasaya
aykırı hareket etmeye iten sebep
nedir? Bu noktada karşımıza iki
cevap çıkıyor. Birincisi devlet okulu
idarecisi olduğu halde devlet tarafın-
dan yeteri kadar çalışan istihdamı ve
eğitim –öğretim hizmetlerinde kulla-
nılacak materyal desteği göremeyen
okul müdürü, kendisini başarısız gös-
termemek için devletin üzerine alması
gereken sorumluluğu kendi üzerine
almak zorunda kalmaktadır. Çünkü
bilmektedir ki  ne kadar talep ederse
etsin ne daha fazla yardımcı personel
istihdamı ne de kırtasiye ya da para
yardımı bulabilecektir. Hal böyle
olunca bölgesindeki diğer idarecilerin
gittiği yoldan giderek sorunları çözme
sorumluluğunu tek başına almak zo-
runda kalır. Bu noktada eğer ki bir-
çoğu öyledir, gerçekten hak etmediği
halde bazı sendikal ya da siyasal iliş-
kileri sebebiyle o makamı işgal edi-
yorsa düzene uymak ve yukarıya
sıkıntı çıkarmamak zorundadır. İkinci
sebep ise bulunduğu bölgedeki idari
amirlerin okullarda işlerin nasıl yürü-
düğünü çok iyi bilmesi sebebiyle talep
ettiği kayıt ücretinden dolayı soruş-
turma geçirse dahi soruşturma so-
nucu ciddi bir ceza almayacak
olmasıdır. Çünkü okullara ciddi bir
yardım yapılmadığını çok iyi bilen
idari amirler okul idarecilerinin  kayıt
parası konusunda yasa dışına çıkma-
sının çok kere zorunluluk olduğunu iyi
bilmektedirler. Hal böyle olunca da
Ege’de bir ilçe Milli Eğitim Müdü-
rü’nün okul idarecilerine dediği gibi.”
Evet taleplerinizi karşılayamıyoruz,
yeteri paramız yok ama sizler okulun
ihtiyaçlarını gidermenin bir yolunu
bulacaksınız elbette, hele ki tam da şu
kayıt zamanlarında.” Kendi başları-
nın çaresine bakacaklar ve çok büyük
sıkıntı olmadıkça da bu yasa dışı iş-
lemlerden zarar görmeyecektir. İdari
amirler ve Bakanlık ise okullarda
kayıt ücretlerinin alınması konusunda
asla samimi olmayan bir kararlı(?)
duruş içindedir. Sözümona okullarda
kayıt ücreti alınmayacağını, kayıt üc-
reti talep eden idarecilerin cezalandı-
rılacağını özellikle bu dönemde
çekinmeden vurgularlar.  Hatta ba-
sına her dönem birkaç idarecinin
kayıt ücreti talep ettiği için soruş-
turma geçirdiği, ceza aldığı, görevden
uzaklaştırıldığını servis ederler. Yapı-
lan en saf haliyle tribüne oynamaktır.
Halkın verdiği yüksek oranlı vergile-
rin karşılığı olarak tüm ihtiyaçları gi-
derilmiş eğitim –öğretime hazır
okulları sağlayamadıkları için, bir şe-
kilde de bu  ihmallerinin göze görün-
memesi adına ceza verdikleri birkaç
idareci olayı çok abartarak fahiş kayıt
ücreti talep edenlerdir. Bu idarecilerin
ceza almasının nedeni kayıt ücreti
talep etmeleri değil, işgüzarlıkları ya
da acemilikleri ile süreci sorunsuz gö-
türememeleri ve sorunun yukarıya
yansımasına vesile olmalarıdır. Üstler
, sorun çıkaran astları sevmezler.
Okullarımızda kayıt ücreti alındığını
sağır sultan duydu.  

Herkes bilinçli yurttaş olmanın so-
rumluluğuyla  anayasada belirtildiği
şekliyle eğitimin tamamen parasız
hale gelmesi için talepte bulunmalı,
sorumlular da gerekli denetlemeyi ve
yaptırımları bir an önce yapmalıdır-
lar. Yapılacak denetim de aslında o
denli kolay ki. Okulların hesapları in-
celenir, özellikle kayıt dönemlerinde
artan bağışlar ve yüksek meblağlı gir-
dilere dikkat edilir. Atalarımızın de-
diği gibi “ biz bizi biliriz. Kimse, üç
maymunu oynamasın hele ki anaya-
sayı uygulamakla görevli idareciler. 1.
sınıf kayıtlarında kura yöntemini ter-
cih ederek tüm öğretmenlerini onore
eden, ayrımcılık yapmayan, kayıt böl-
gesi dışından gelen talepleri haklı ge-
rekçeler olmadıkça reddeden görevini
hakkıyla, namusuyla yapan idarecile-
rimizi yukarıdaki tüm değerlendirme-
lerin dışındadır. Bu vatan evlatlarının
iyi bir eğitim alması için çaba göste-
ren tüm meslektaşlarıma selam ve
sevgiyle. 
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Hüseyniliğe yönelmek lazım
Senarist ve yazar Ahmet Turgut, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da insanlığın
vicdanını temsil ettiğini belirterek, "Yezidliği tespit edip terk edebilmek, o da 
yetmez Hüseyniliğe yönelmek lazım esas olan budur” diye konuştu

"Kurtlar Vadisi" ve "Diriliş Ertuğ-
rul" dizilerinin senaryolarında im-
zası bulunan ve Kerbela

hakkında birçok dile çevrilmiş üç roman ka-
leme alan Turgut, muharrem ayının anla-
mını ve edebiyata yansımalarını
değerlendirdi. Turgut, tarihte birçok hadise-
nin yaşandığı, hicri takvime göre yılın ilk ayı
olan muharrem ayının, genelde Ehl-i Beyt'i,
özelde ise Kerbela vakasını hatırlattığını söy-
ledi. Hadis-i Şeriflerdeki "Kevser" kavramına
dikkati çeken Turgut, "Kevser, Kur'an-ı
Kerim ve Ehl-i Beyt'in buluştuğu havuzdur.
Buradan bakınca Ramazan ve Muharrem
aylarının aslında ikiz kardeşler olduğunu da
görüyoruz. Evet ramazan ve muharrem, Ki-
tabın ve Ehl-i Beyt’in Kevser’e aktığı iki vesi-
ledir aynı zamanda." diye konuştu.

Kerbela'yı anlattı

Turgut, 10 Muharrem'in birçok kişi tarafın-
dan Kerbela'nın sonu zannedildiğini belirte-
rek, şöyle devam etti: "Halbuki tarihe vakıf
kişiler ve işin ehli insanlar bilirler ki 10 Mu-
harrem aşura, Kerbela açısından final değil,
milattır. Aşura günüyle nihayetlenen 'Hü-
seyni Kerbela'dır. 'Hüseyni Kerbela', Hakk
uğruna can verenlerin Kerbelasıdır. Devam
eden süreçte 'Zeynebi Kerbela' vardır. Artık
Hakk uğruna can verenlerden sancağı dev-
ralıp Hakk uğruna yaşamaya çalışanların

Kerbelası başlar. Hazreti Zeynep ya da tari-
hin meşhur anlatımıyla Seyyide Zeynep, 'Ev-
ladı Resul'dür. Hasan Hüseyin
efendilerimizin kız kardeşidir. Hazreti Ali ve
Hazreti Fatma'nın kızıdır. Doğup Resulul-
lah'ın kucağına bırakılmış torunlardandır.
Safer ayının 20'si aynı zamanda Hüseyin
efendimizin şehadetinin 40. günüdür. Bu
yüzden geleneğimiz buna 'erbain günü' der.
Erbain günü artık bir sancağa bayrak dikme
şeklinde Hazreti Zeynep'in sancağının yer
yüzüne dikildiği gündür."
Romanlarında özellikle bu konuları işlemeye
çalıştığını vurgulayan Turgut, "Hüseyni Ker-
bela 'Aşkın Şehidi' romanının konusuydu.
Devam eden Zeynebi Kerbela ise 'Aşkın El-
çisi' ve 'Aşkın Secdesi' isminde iki roman
oldu. Kerbelaya dair sinematografik vaka
Hüseyni olandır. İnsanların çoğunlukla algı-
ladığı budur. Zeynebi Kerbela ise çok daha
derin çok daha sarsıcı, o yüzden onu tek ro-

mana sıkıştıramadım." ifadelerini kullandı.

Yezid'e biat etmediler

Turgut, İslam tarihinde Kerbela vakası ola-
rak adlandırılan olayın Hazreti Hüseyin'in
10 Ekim 680'de Kerbela'da Emevi ordusu
tarafından kuşatılıp Yezid'e biat etmesi isten-
mesiyle meydana geldiğini hatırlatarak, şun-
ları kaydetti: "Erkeklere biat talep edilmiş,
dayatılmış. Hüseyin efendimizin kendi ifade-
sidir, 'Ben Evlad-ı Resulüm, böylesi bir fa-
sıka, zalime biat edersem, kıyamete kadar
herkes zalimin ardında durur, kimse zalime,
zulme haykıramaz.' Hüseyin efendimiz bu
gibi gerekçelerle 72 yareniyle beraber Hakk
uğruna canını vermişti. Dönem örfü kadın-
lardan biat talep etmiyordu. Kadınlardan
talep edilen şey görünüşte daha asgari bir
şey. Nedir o? 'Kabul edin Yezid sizden güçlü.
Kabul edin kaybettiniz. Emevi Sultanı Yezid
güçlü deyin ve kenara çekilin.' derler ama ka-
dınlar bunu yapmadı." Kalan yetimlerin ve
kadınların başında olan Seyyide Zeynep'in
dilinde sürekli olarak Allahuekber lafzının
bulunduğunu söyleyen yazar, o dönemin
propaganda savaşları olarak Kufe'de, Nu-
saybin'de, Mardin'de, Hama'da, Halep'te,
Humus'ta, Şam'da bir güzergah üzerinde
şehir şehir gezdirilerek taşlanmalarına rağ-
men Seyyide Zeynep'in geri adım atmadığı-
nın altını çizdi.

Amasra Kalesi ilgi bekliyor
BARTIN'IN tarihi ve turistik ilçesi
Amasra’da, Roma döneminde yapılan
3 bin yıllık kalenin çökmeler ve çöp yı-

ğınları nedeniyle bakıma ihtiyacı olduğu belir-
tildi. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır,
“UNESCO geçici miras listesinde bulunan kale-
mizin kesin listeye girmesi için çalışmalarımız
devam ediyor” dedi. 
2013 yılının Temmuz ayında, 'Ceneviz Ticaret
Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale
ve Surlu Yerleşimleri' olarak UNESCO Dünya
Geçici Miras Listesi'ne alınan Amasra Kalesi
Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden günü-
müze kadar geldi. Kaleiçi ve Boztepe mahallele-
rini çevreleyen, toplam uzunluğu 2 bin metre
olan kale surlarında zaman zaman küçük tadi-
latlar ve restorasyonlar yapıldı. En son, 2017 yı-

lında surlarda temizlik ve kalenin bazı çöken
yerlerinde onarımlar yapıldı. Kaleiçi Mahalle-
si'nde bulunan su sarnıcına giden tarihi merdi-
venli yolda mermer üzerine kabartma işlemeli
sütun kaderine terk edilirken, çöp yığınları da
dikkat çekti. 

Çatlaklar oluşmuştu

2012 yılında Boztepe Mahallesi'ndeki 50 metre
uzunluğundaki ve 17 metre yüksekliğindeki kale
burçlarında ve duvarlarda çatlaklar meydan
geldi. Zaman zaman aşırı yağışlar sonrasında
Kaleiçi Mahallesi'ni kemer köprü ile adacık üze-
rinde kurulu bulunan Boztepe Mahallesi'ne
bağlayan, iki mahalleye yayılan Amasra Kale-
si’nin duvarlarında ve burçlarında çatlaklar ve
çökmeler yaşanmıştı.

Kartal'da Nazım
Hikmet günleri
Kartal Belediyesi, Adalar Vakfı, Toplum
Gönüllüleri Vakfı ile Nazım Hikmet'in
edebi mirasçısı olarak Gündüz Vassaf
işbirliği ile düzenlenen ‘5. Nazım Hik-
met Yaz Kampı' Büyükada'da yer alan
Ada Kartal Tesisleri'nde başladı 28
Ağustos - 7 Eylül 2019 tarihleri ara-
sında gerçekleştirilecek kampta, Türki-
ye'nin her bölgesinden seçilen 20
Toplum Gönüllüsü genç yer alıyor.
Gençler kamp süresince; sözlü tarih
çalışması, yerel yurttaşlık, medya
okuryazarlığı gibi çeşitli atölyelere ka-
tılacak. Yerel yurttaşlık-kent yurttaşlığı,
Nazım Hikmet ve edebiyattan akra-
bası sayılan yabancı yazarlar ve sözlü
tarih konuları ‘5. Nazım Hikmet Yaz
Kampı'nın ana temasını oluşturuyor. 



Halil Mutlu, 10 yaşında halterle tanıştığını belirte-
rek, "Halter ile tanıştıktan 1 ay kadar sonra
Naim ağabey şampiyon oldu ve onunla tanıştım.

Halter köyden kasabaya gelirken bilmediğim bir
branştı. Tam adapte oldum dediğim dönemde biliyor-
sunuz 1985 yılında Bulgaristan'da isimlerimiz değişti.
Tabii bu süre içerisinde köylü bir çocuk için oradaki
baskıları görünce işin aslı baya bir ürktüm. Ancak hiç-
bir zaman spordan vazgeçmedim" dedi.

16 yaşımda ailemi bıraktım

O süreç içerisinde tam olarak halterin ne olduğunu bil-
mediğini vurgulayan Mutlu, "Zor süreç ve zor badireler
atlatmışız. Bu baskılı süreç 1989 Aralık ayına kadar
Bulgaristan'da benim adıma sürdü. O aydan sonra Tür-
kiye'ye tek başıma ailemden ayrı göç amacıyla yola
çıktım. 16 buçuk yaşımda Türkiye'ye geçiş yaptım.
Benim için yeni bir süreç başladı. 1 Ocak 1990 itiba-
riyla da Ankara'da yaşamaya başladım" ifadelerini kul-
landı.

Türk olduğum için kabul etmediler

Halil Mutlu, 'tam alıştım' dediği yıllarda baskıların baş-
ladığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Baskı-
lar başladı. O süreçte bitti, tam her şey yoluna girdi
dediğimiz anda biliyorsunuz 1986 yılında Naim ağabe-
yin göç etmesiyle birlikte 1987 ve 1988'in başlarına
doğru Bulgaristan'da Türkçe konuşmaya ceza gibi
farklı baskılar oluşmaya başladı. O süre içinde Türk
çocuklarının spor ile sanat ile uğraşması noktasına en-
geller konuldu. Örneğin ben halterci olarak Türk oldu-
ğum için halter branşından uzaklaştırıldım. Ancak
eğitimimi verebileceklerini ama halterin benim için bit-
tiğini söylediler." Sınırdan geçmek çok acı olduAilesin-
den ayrılmanın kendisi için çok zorlu olduğunu belirten
Mutlu, "16 buçuk yaşında annemi, babamı, ablamı, iki
tane ağabeyimi nasıl 10 yaşındayken köyde bırakıp ka-
sabaya gittiysem, bu sefer yine onları köyde bırakıp
ülke değiştirdim. Sınırdan geçince benim için bir sürü
acı oldu. Çünkü annem, babam, ablam ve kardeşlerim
orada kalmıştı. Düşündüğün zaman evet zordu aka-
binde sınırda komple göç vizesi de kalktı. Dolayısıyla
benim annem ile babamın Türkiye'ye gelme şansları
hiç yoktu" şeklinde konuştu.

Ailemi Bulgaristan'da bıraktım

Türk olduğu için Bulgaristan'daki hiçbir okulun kendi-
sini kabul etmediğini söyleyen Halil Mutlu, "Benim için
her şeyden önemlisi ailemden ayrı kalmak değildi, ben

halter sporu yapmak istiyordum. Bütün spor okul-
ları kapalı olunca ben mecburen ailemi Bulgaris-
tan'da bırakmak zorunda kaldım. Çünkü
Bulgaristan'da gitmediğim okul yoktu ama Türk ol-
duğum için hiçbir okul kabul edemedi beni. Belki
hocalar isterdi ama yönetim alamazdı. Devletin
almış olduğu kararlardan dolayı. Benim de tek seçe-
neğim vardı halter yapabilmek için Bulgaristan sınır-
ları dışına çıkmak. Bende direkt Ankara'ya geldim"
diye konuştu.

Hala acı çekiyorum

Dünya halterine adını altın harflerle yazdıran Mutlu,
DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu süreçler benim için
hep acabalarla doluydu. Tabi daha
sonra Türkiye'deki şartlara biraz
adapte olunca şuna inandım;
Türkiye'ye geldikten sonra
biraz da ülkemi tanı-
yınca ben başarılı
olursam benim şu
sesimi birileri
duyar. 7 tane
dünya rekoru
kırdım, dünya
halter tari-
hinde bir ilki
gerçekleştir-
dim" dedi.
Anne ve baba-
sından ayrı ol-
masının kendisi
için acı verici ol-
duğunu ifade eden
Halil Mutlu, şunları
kaydetti: "Acı dediği-
niz noktada neye göre
acı. Ben hala acı çekiyo-
rum. Ben hala annem ve babam
ile 1 hafta dolu dolu bir evde bir or-
tamda bulunmadım. Eğer bu ülkede başarılı
olmak isterseniz maalesef sevdiklerinizden uzak kal-
mak zorunda kalıyorsunuz. Biraz da hayat şartları sizi
zorluyor. Acı çektiğim tek nokta şudur annemin baba-
mın yanlarında görmek istediği hiçbir dönem yanla-
rında olamamışımdır. Dolayısıyla bu acı da benimle
sonsuza dek sürüklenip gidecek. Ama onun karşılı-
ğında da milyon belki de milyarları mutlu etmişimdir.
Bunun bedeli de böyle oldu."İlkler mutlu sonrası acıKa-

ri-
yerine dair önemli nok-

taları açıklayan
Mutlu, "Benim için
ilk mayo giydiğim
zaman en mutlu
olduğum andır.
1990 yılında 
5-6 ülkenin katıl-
dığı Adapaza-
rı'nda
Uluslararası
Cumhuriyet Tur-

nuvası ilk mayoyu
giydiğim zamandı.

Benim için olimpi-
yattan daha önemli bir

yarışmaydı. Acıya gelir-
sek, 1995 yılında Çin'de

yapılan Dünya Şampiyona-
sı'ydı. Yarışma başladı, kopar-

mada çok iyi bir performans
sergiledim. 

Daha sonra silkmede yine iyi bir performans sergile-
dim. Yarışma neredeyse tamamlanmıştı, bütün rakiple-
rim haklarını tamamlamıştı ama benim bir hakkım
daha vardı. Çin'de dünya rekoru kırabilmek daha farklı
bir duyguydu. Hocalarıma ve başkanıma sordum. Ora-
dan antrenörlerden biri 'şampiyonsun ve son hakkına
girsen de girmesen de olur, ne yapmayı düşünüyor-
sun?' dedi. Evet şampiyon olduk önemli olan oydu. 5

kilo
artış yaparak dünya rekorunu

denedim ama başarılı olamadım. Önemli olan şampi-
yonluktur dedim. Beni kürsüye aldılar, tam kürsüye çı-
karken rahmetli başkanımız Savaş Ağaoğlu tuttu beni
kolumdan ve bütün sorumluluğu üstlenerek 'sen ikinci
olmuşsun' dedi. Hatalı veya bilinçli öyle bir hata olmaz
diye düşünüyorum. Oradaki hocaların sorumsuzluğu. En
mutlusu ilk yarışmalarım, en acısı da 1995 yılı" şek-
linde konuştu.

Doping süreci beni çok zorladı

Halil Mutlu. 2005 yılında yaşadığı doping sürecinin ken-
disini çok yorduğunu vurgulayarak, "Keşke bu kadar ba-
şarılı olmasaydım da benimle bu kadar uğraşan insan
olmasaydı diye dua ettiğim tek noktaydı. O süreçte bu
kadar başarılı olduğum için kendi kendime keşke bunun
yarısı kadar başarılı olsaydım dedim. Benim başarılı ol-
duğum 10-14 yıllık istikrarlı süreç, hep birilerini mutsuz
etmiş, rahatsız etmiş. Bunun bedelini 2005 yılında ben
bir şekilde ödedim. Sporda bir sporcunun yaşayabile-
ceği en üst noktayı bütün branşlardan bahsediyorum,
ender sporcuya nasip olmuş mutluluğun fazlasını yaşa-
dım. Ben zaten o olayı yaşadıktan sonra bunları hak et-
mediğimi ve daha iyisini yapabileceğimi tekrarladım
kendi kendime. Zaten hedefim vardı. 2008 yılında dö-
nünce olimpiyat şampiyonu olabilmeyi hedefliyordum
ve bu yönde ilerlemeye çalıştım. Bu süreçten sonra ki-
şiler kendi yüzlerini göstermeye başladılar. Hep böyle
sizin yanınızda birileri varken çalışmak istediğiniz in-
sanları uzaklaştırma yönünde hareket ettiler" ifadelerini
kullandı.Sporu ben kendim bırakmadımMutlu, isteme-
diği bir şekilde sporu bıraktığını ifade ederek sözlerini
şöyle sürdürdü: "Antrenmanlara başladım. Ancak maa-
lesef 2008 yılında seçimden sonra bu yönetim tarzı ve
halteri bilmeyen kişilerin geleceğe yön verdiği bir sis-
temde ben olmayacağım dediğim gün aslında sporu bı-
rakmıştım. Daha sonra toparlayamadım, böyle
istemediğimiz bir şekilde sporu bırakmış oldum. Ben
sporu bırakmadım beni yönetenler bana bu sporu bırak-
tırdı. Bu şekilde sporu bıraktığım için de binlerce kez
pişmanım. Belki de olimpiyata nasıl gidemediysem,
sporu bırakmam da hüsranla bitti."

Mücadelemiz başkanlık için

"İnandıklarım doğrultusunda mücadeleme devam edi-
yorum" diyen Halil Mutlu, "Bir başkanlık serüvenim var.
Ondan bir adım geri atmış değilim. İnandıklarım doğrul-
tusunda mücadeleme devam ediyorum. Sene olimpiyat
senesi akabinde de bizim için seçim senesi. İlk önce
olimpiyatı atlatıp, halter camiamıza yakışır bir şekilde
ülkemizi olimpiyatlarda temsil edip tekrar olimpiyat
sonrası seçimlerde göreve talip olmaktır. Mücadelemiz
önceden podyumdaydı şimdi başkanlık yönünde devam
ediyor" şeklinde konuştu.

İlk ödülümle Şahin araba aldım

İlk ödülünün 1992 yılında Avrupa Şampiyonası'ndan
sonra aldığı bir araba olduğunu belirten Mutlu, "Ödül
konusunda biraz şanssız bir sporcuydum. Giderdim ka-
zanırdım, kazandırırdım, o zaman gençtim bir sürü ya-
rışmalara gider gelirdim. Devletimiz o zaman belli bir
süreç sonrası toptan bize ödülleri takdim ederdi. Benim
yaklaşık 10-15 yarışmam birikirdi ve sonra devlet baba
derdi ki 'durumumuz yok'. Durumumuz olmayınca da siz
ödüller arasından seçin ben size en iyisini veriyim
derdi. Biz de devletimiz sağ olsun derdik. Milyonlar
beklerken, binlere razı olur, Allah razı olsun derdik. İlk
ödülüm ilk Avrupa Şampiyonası'nda büyüklerde gidip
de 3'üncü olduğum yarışmaydı. İlk ödülüm 1992 yılın-
daki Şahin arabaydı" dedi. DHA

PAZAR 1 EYLÜL 201914
Babadan dolayı
ÇITA YÜKSEKSP  R

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu, Bulgaristan'dan
Türkiye'ye uzanan hayat hikayesini anlattı. Mutlu, "Ben halterci olarak Türk olduğum
için halter branşından uzaklaştırıldım. Hayatımda ise en çok yıprandığım ve
yorulduğum olay 2005 yılındaki doping süreciydi. O süreçte bu kadar başarılı olduğum
için kendi kendime 'keşke bunun yarısı kadar başarılı olsaydım' dedim" diye konuştu

ÇOCUKLARI Arda ve
Tuna ile maç yapan
Halil Mutlu şunları
kaydetti: "İlk maç için
söylenecek pek bir şey
yok. Ama ikinci maç
benim için daha eğlen-
celiydi. En azından

kıyak da olsa 1 sayı
aldım. O sayıyı da
büyük oğlum Tu-
na'dan aldım. Arda
için ise kendimi biraz
daha geliştirmem
lazım. Çünkü onda re-
kabet seviyesi üst sevi-
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Mutlu ailesinin hepsi sporcu
ÇOCUKLARININ antrenmanlarını
yakından takip eden ve onlarla es-
krim yapan Halil Mutlu, idmanda
iki oğluna yenilse de keyifli anlar
yaşadı. Olimpiyat şampiyonu eski
milli halterci Halil Mutlu'nun eşi
ve 2 çocuğu da kendi gibi sporcu.
Eşi Seher Mutlu ise eski milli
cimnastikçi ve bugün ise antre-
nörlük yapıyor. İki milli sporcu-
nun çocukları Tuna ve Arda ise
eskrim yapıyor. Seher Mutlu, ço-
cuklarını sonuna kadar destekle-
diklerini belirterek, "Biz de sporun
içinden geldiğimiz için bu an-
lamda bilinçliyiz. Hem eğitim
hem spor anlamında çocuklarımı-
zın arkasından hem destek verip,
elimizden ne geliyorsa yapmaya
çalışıyoruz onlar adına, Türk
sporu adına" dedi. Baba Halil
Mutlu ise, "Elimizden geldiğince
çocuklarımız, ailemiz, ülkemiz
için hayırlı işler yapmaya çalışıyo-
ruz. Önemli olan da bu düşün-
ceyle hareket etmeye çalışıyoruz"
diye konuştu.
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23 25 Ağustos tarihlerinde düzenlenen
Karadeniz Hazar Ülkeleri Karate
Şampiyonası'na ev sahipliği yapan

Rize ilimize teşekkür ederim. Yaklaşık 2000
sporcu ve 12 ülkenin katıldığı Karadeniz ve Hazar
Ülkeleri Karate Şampiyonasına katılan ülkeler
Türkiye içinden katılan sporcular ve milli takım
düzeyinde katılan minik ümit genç büyükler veta-
ranlar katagorisinde ülkemiz adına çok büyük ba-
şarılara imza atıldı. Çatalca ilçemizden Çatalca
Belediyesi Karate Takımı 4 sporcuyla temsil ettik
bunun 3 tanesi milli takım adına yarıştı bir tanesi
serbest katıldı. 4 sporcumda kürsü yaptı. Allah'a
şükür bu başarımızla Çatalca tarihine geçtik Ça-
talca tarihinde ümitler katagorisinde milli takımda
derece yapan sporcu yok minik ve yıldızlar Balkan
şampiyonu sporcularım yine karatede benim spor-
cularım var bu bağlamda Çatalca tarihine geçtik
.Mükemmel insanları yaşadığı mükemmel şehir Ri-
ze'den de size bahsetmek isterim bunun için teşek-
kürler Rize yazdım çünkü hiç bir şekilde
insanlıklarını yitirmemiş insanlar müthiş esnaflık-
lar yapanlar harika yemekler... Ben bu kadar il
ülke gezdim yemek konusunda bu kadar organik
malzeme kullanan il görmedim kurufasulya müthiş
kavurma müthiş birtane hille göremesiniz her şey
organik insanları harika yabancı plaka araba gör-
düğünde yol vermeler adres sor neredeyse seni ken-
disi götürecek mükemmel şehrin insanları Rize
halkına şükranlarımı sunarım.Spor tarihine Ça-
talca spor tarihine altın harflarle yazılacak 4 spor-
cumuda tebrik ederim 1'incisi Gözde Baydemir
hazar ülkeleri 2008 40 kg şampiyon 2'incisi Hüse-
yin Kopçalı hazar ülkeleri ikincisi, 3'üncüsü Hasan
Celal Yıldırım Balkan şampiyonu minik ve yıldız-
larda şimdi de ümit gençlerde Hazar ülkeleri 3'ün-
cüsü. 4'üncü Melis Keşke minikler Türkiye
üçüncüsü iller arası birinci ve Hazar ülkeleri 3
üçüncüsü olarak tarihe geçtiler dört sporcumla ka-
tıldığım şampiyonada dörtde dört yaparak 
kürsüde yerimizi aldık .

Bu başarılarımız elbette kolay olmuyor Çatalca
Belediyesi Karate takımı olarak her turnuvaya ka-
tılıyoruz yılda en az 35 turnuva bu maddiyat ister
özveri ister destek ister bu desteğimizi aldığımız
Çatalca Belediye Başkanımız  Mesut Üner'e ve
spor okulları sorumlusu Lokman Naroğlu'na, Cahit
Erçevik'e çok teşekkür ederim. 

Bu ikili Çatalca'yı spor kenti yapı dahada öte-
sine taşıyacak çünkü sporun içinden gelenler biz-
leri anlıyorlar sporun içinde siyaset yapmıyorlar
belkide birlikteyiz Çatalca lafı burdan çıkmıştır. Bu
değerli spor sorumlularımız keşke daha çok olsa
her birimde böyle başarılı dürüst insanlar olsa o
zaman herkes başarılı olur bakınız spor okulları
spor akademisi kapsamında ilk adım olarak Kara-
caköy mahallemizde karate kursu açtık. 15 günde
köyde 46 sporcu kayıt yaptırdı öyleki velilerim bile
özeniyor hocam bizde mi başlasak karateye 
diyorlar... 

Karacaköy karate kursumuzu açarken acaba di-
yorduk gelen olur mu 15 kişi olursa kursumuzu
açacağız ilk hafta 20 oldu sonraki afta 46 oldu.
Bu talebin sebebini araştırdım velilere sordum sa-
ğolsunlar hepsi hocamıza güveniyoruz çocukları-
mızı onun için gözü kapalı kursa gönderiyoruz
dedi. Şimdi Karacaköy velilerimin hevesi bu kadar
güzel başlamış bir kurs inşallah kapanmaz velile-
rime de söyledim buradan da yazıyorum belediye
başkanımız Mesut Üner'in talimatı Karacaköy'e bir
öğrenci dahi olsa hizmetimiz devam edecektir. Bu-
radan da duyururuz ben Karacaköy halkına çok te-
şekkür ederim bana güvenip evlatlarını gönderdiler
ben de söz veriyorum Karacaköy'den şampiyon 
çıkaracağım.

Teşekkürler Rize

Muzaffer MUYANGalatasaray’ı yalnız
bırakmak istiyorlar
Galatasaray Teknik Direktörü Terim, “Geçen seneden itibaren düşmanlar bizim adımıza
dost oldular. Galatasaray'ın yalnızlaştırılmasına yönelik bir algı süratle yapılıyor” dedi

G alatasaray Teknik Direktörü Fatih
Terim, Süper Lig'de İstikbal Mo-
bilya Kayserispor'la çok enteresan

bir maç oynadıklarını söyledi. Tecrübeli
teknik adam, Kayserispor'u 3-2 yendikleri
karşılaşmanın ardından düzenlenen basın
toplantısında değerlendirmelerde bu-
lundu. Fatih Terim, izah etmesi çok zor
bir maç oynadıklarını, bu karşılaşmayı tek
başına futbolla açıklamanın yetersiz kala-
cağını belirtti. Tüm bu yaşananların
geçen senenin devamı olduğunu savunan
Terim, "Esasında bunun için geçen seneye
bakmak lazım. Bugün Galatasaray ile il-
gili lehine bir şey var ise lütfen çıkıp söyle-
sinler. Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar
gibi iki hakem alındı. İş oradan başladı."
dedi.

Alınteri önemlidir

Terim, şunları kaydetti: "İnsan emeğini,
alın terini, çıkar ve kötülük ittifakına yem
eden kim varsa elbette karşılığını birgün
alacaktır. Bu iki hakem de itibarlı hakem-
lerdir ama siz bunu böyle hazırlarsanız.
Geçen seneden itibaren düşmanlar bizim
adımıza dost oldular. Galatasaray'ın yal-
nızlaştırılmasına yönelik bir algı süratle
yapılıyor. Ancak geçen sene ben hatırlar-
sanız 'organize ama amatör bir kötülük
var' demiştim. Herhalde benim amatör
lafıma alınmış olacaklar ki bu sene çok
profesyonel hamleler görüyoruz. Galata-
saray camiasına sesleniyorum. Bunun
karşısında bütün olmak lazım. İçeride sı-
kıntıya sebebiyet vermeden dışarıya bir
bütün halinde karşı durmalıyız. Bakın
tüm maçlara. Bugün mesela maçta Gala-
tasaray adına bir şey yok ama öyle bir şey
var ki, emek boşa, bu kadar mesai, ömür
tüketme, fedakarlık, mücadele boşa sayı-
lıp başka algılar oluşturulmaya çalışılı-
yor."

Savunma hataları yaptık

Maçta savunma hatalarından kaynakla-
nan 2 gol yediklerini ifade eden Terim,
şunları söyledi: "Bugün çok güzel, çok en-
teresan maç oldu. Hiç pozisyon yokken
kendi hatalarımızdan gol yedik. Kaybede-
bilirdik de. Kayserispor da kendinden

beklendiğinden daha da iyi mücadele etti.
Biz kazandık ama yine söylüyorum bu
sene profesyonel hamleler görüyoruz.
Oyunun taktik bölümüne gelince Diagne
ilk yarı merkezde hareket adına bize katkı
sağlayamayınca oyundan aldım. İki beki
oyundan aldık. Ömer Bayram maçın iyi-
lerindendi. Sonuçta Adem de iyi iş yaptı.
Üç puan bizim için önemliydi. Çünkü pu-
anlar telafi edilir ama oyun telafi edilmez.
O yüzden oyunumuzun üstüne katarak
devam etmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'nde de
ihtiyacımız olacak. 3 puan adına çok se-
vinçliyim. Ümit’in atılması, tribündeki
bazı antrenörlerimizin başına gelenler çok
hoş değil."

Büyük başarılar için 
kazanmak lazım

Şampiyonlar Ligi kurasını da değerlendi-
ren Terim, "İki tane 1 milyarlık bütçeli ta-
kımdan bahsediyoruz. Bir tanesi Real
Madrid tüm zamanların bu kupayı en

fazla kazanan takımı. Diğeri de PSG, son
takım bile 23 milyon harcadı. Bizim tüm
harcadığımız 5,6,7 milyon, zaten alma
durumumuz da yok." diye konuştu. Gala-
tasaray'ın bu gruptan en iyi sonucu almak
için mücadele edeceğini dile getiren
Terim, şöyle konuştu: "Bu takımların ne
olduğunu ifade edelim ondan sonra da
duygularımızı açıkça söyleyelim. Bu ikisi
de çok büyük takım bunu kabul edelim,
bütçesiyle, oyuncularıyla, hocalarıyla
büyük takım. Biz büyük başarıların büyük
takımları yenerek geldiğini bilen bir kulü-
büz. Hiçbir maç da sahanın dışında kaza-
nılmıyor. Maçtan önce de kazanılmıyor.
Tabii ki en iyisini yapacağız, elimizden ge-
lenin en iyisini yapacağız, kimseye boyun
eğmeyeceğiz bunlar ayrı bir şey. Her
takım Avrupa’da iyi. Ancak Galatasaray
takımı buradan en iyi sonucu almak için
mücadele edecek. Kaybetmek bu grupta
kolay, kazanırsak bir olay olur. Dolayısıyla
biz olay tarafını seçmeye gideceğiz."

Falcao cevabı
"Falcao transferinin gündemde olması Diag-
ne'nin performansını etkiliyor mu?" sorusuna
Terim, Diagne'ye her zaman şans tanıdığını
söyledi. Transfer yapmanın zor olduğunu akta-
ran Terim, şu ifadeleri kullandı: "İnanın bana
hiç kolay yolda değiliz. Herhangi bir oyuncuya
verecek paramız yok, satmadan alamıyoruz
diye bir kaide var. Bir oyuncu kendisinin mev-
kisinden bir oyuncu gelmesinden rahasızlık
duyabilir. Her şeyi de buna bağlamamak
lazım. Rahatsızlık duyuyorsa ikişer, üçer, birer
atar. Ben Diagne'yi koydum. Profesyonel bir
hayat var. Sadece onun için değil yarın başka
arkadaşlarımızla da yollarımızı ayırabiliriz.
Onun için başkanımızın ve yöneticilerimizin
süre sonuna kadar gereğini yapacağına inanı-
yorum. Sadece bizim santrfor ihtiyacımız yok
onu da inşallah pazartesi akşamına kadar
yine halledeceğiz. Bir sürpriz yapabilir miyiz,
evet, hiç kimse olamayabilir mi, olmayabilir,
alışkın mıyız, evet, oynar mıyız, oynarız. Hiç
kolay değil bir yandan borç öde bir yandan
UEFA'nın normları, bir yandan transfere git."

Galatasaray
sonradan açılır

Bir dönem Galatasaray forması
giyen ve şu anda TFF 2'nci Lig ekip-

lerinden Tarsus İdman Yurdu'nda
teknik direktör görevinde bulunan

eski futbolcu Ergün Penbe, özel
açıklamalarda bulundu. Penbe,

“Galatasaray birkaç hafta sonra açılır
yine şampiyonluğa oynar” dedi

Yeni sezonda bütün takımlara başarılar dile-
yen Ergün Penbe, "Lig yeni başladı, iki hafta
oldu. Hak edenin kazanacağı bir lig olsun.
Futbolcu kardeşlerime Allah sakatlık, kaza
vermesin, hakemlerin inşallah hakem şans-
ları yanında olur. Umarım hakemlerin değil
de futbolumuzun konuşulacağı bir lig olur,
herkese başarılar diliyorum ama tabii ki
gönlümden her zaman Galatasaray'ın şam-
piyon olması geçiyor. Bu sene onu engelle-
mek için daha güçlü ekipler var" şeklinde
konuştu.

Beşiktaş da kötü başladı

İki haftası geride kalan Süper Lig Cemil
Usta Sezonu hakkında düşüncelerini payla-
şan Ergün Penbe, "Son iki senenin şampi-
yonu, ligi forse eden Galatasaray,
beklentilerin altında kalarak lige başladı.
Yeni transferlerle birlikte hem seyircilerin
hem de bizlerin beklentisi biraz farklıydı. İlk
iki maçta bir puan alabildiler ama Galatasa-
ray, arap atı gibidir hep yarışın sonlarında
açılır. Hem şampiyon olabilmek hem de
Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için
elinden geleni yapacaktır. Fatih hocayı ve
camiayı iyi bildiğim için bu iki maçın Gala-
tasaray'ın ayaklarını yere sağlam basmasına
katkı sağlayacağını düşünüyorum. Zaten
büyük takımlarda ligin ilk haftaları sıkıntılar
olur. Beşiktaş da kötü başladı. Trabzonspor,
dört puan topladı, fena değiller. Bu sene,
geçen yıl yaptıkları çıkışı devam ettirecekle-
rini düşünüyorum. Fenerbahçe ikide iki ya-
parak başladı. Başakşehir ile zorlu bir maç
oynadılar, kaybedebilirlerdi. Hem oyunuyla
hem şansıyla Fenerbahçe biraz daha avan-
tajlı gibi gözüküyor. Bu sene güzel bir lig bizi
bekliyor. Büyük takımların yarışın içinde ol-
ması ligi daha heyecanlı hale getirecektir.
Denizli'nin güzel bir çıkışı var, iki maçı ka-

zandılar, Rizespor ve Aytemiz Alanyaspor
da iyi çıkış yakaladı. Bu da ligin hem altında
hem üstünde kalitenin olacağını, seyri daha
güzel hale getireceğini gösteriyor. İnşallah
güzel bir sezon bizi bekler" ifadelerini kul-
landı.

Falcao için fedakarlık yapılır

Galatasaray'ın ilk iki maçta kötü sonuçlar
aldığını söyleyen tecrübeli teknik adam,
"Galatasaray, Falcao transferini bitirirse
hem Avrupa'da hem Türkiye liginde çok
daha güçlü bir takım izleyeceğimizi düşünü-
yorum. Fatih Hoca ve yönetimin bunun için
çalışmalar yaptığını biliyorum. Falcao'yu
almak için her türlü fedakârlığı yapacaklar-

dır çünkü ilk iki maç kötü sonuçlandı.
Bunun neticesinde Fatih Hoca kadroyu
güçlendirmek isteyecektir. Yönetimin de
onun bu isteğini geri çevirmeyeceğini düşü-
nüyorum. Falcao'nun takımı Monaco'da
beş altı tane forvet var, Slimani de oraya
gitti. Bundan dolayı Monaco'nun Falcao'yu
bırakacağını düşünüyorum. Galatasaray,
Falcao ile birlikte çok daha güçlü bir takım
olacaktır, tabii rakipleri de Galatasaray'ın
üst üste üç kez şampiyon olmasına izin ver-
meyecektir" açıklamasında bulundu.

İkinci lig heyecanlı geçecek

Hafta sonu başlayacak olan TFF 2'nci ligin
çok heyecanlı geçeceğini vurgulayan 47 ya-
şındaki teknik adam, "Bizim ligin çok heye-
canlı olacağını düşünüyorum çünkü ölüm
grubu diye adlandırdığımız bir gruba düş-
tük. Bir çok takım hem play-off hem
de şampiyonluk mücadelesi vere-
cek. Bunların arasında olmak
istiyoruz, iyi bir ekip kurduk,
takım ruhunu ve arkadaş-
lığı takıma iyi yansıtabilir-
sek bu yarışmacı grubun
içinde olmak istiyoruz.
Her şey çok güzel gidi-
yor" diye konuştu.

Fenerbahçe ile lig
daha zevkli

Fenerbahçe'nin şampi-
yonluk yarışı içinde ol-
masının lige heyecan
kattığını ifade eden
Penbe, "Ali Koç, büyük
umutlarla Fenerbahçe'ye
geldi, ilk sezonu hakikaten kötü
geçti. Fenerbahçe son maçlarda bir
çıkış yakaladı ama bu sene daha tem-

kinli bir Ali Koç görüyoruz, daha ayakları
sağlam basan, ekonomik olarak daha üst
seviyeye taşınan bir Fenerbahçe var. İyi baş-
ladılar, bu ligin sonunu getirebilme açısın-
dan çok önemli. Şu anda Fenerbahçe iyi
gidiyor eminim Ali Koç da bundan mem-
nundur ama yarışta son ana kadar buluna-
bilmesi için çok daha iyi bir Fenerbahçe
olması gerekiyor. Takviyeler de yapıyorlar,
Fenerbahçe olmadan bir lig düşünülemez.
Fenerbahçe'nin o heyecanın içinde olması
gerekli. Fenerbahçe olduğu zaman çok daha
renkli ve heyecanlı geçen bir lig izliyoruz. Ali
Koç da bunun bilincinde, o yüzden bu sene
yere daha sağlam basıyor. Geçen seneki gibi
bu sene de işler kötü giderse olağanüstü bir
kongreye gidilebilir ve başkanlığı sarsılabilir

diye düşünüyorum" diye ko-
nuştu. DHA

Futbolseverlere de mesaj yollayan Ergün
Penbe, "Futbol sadece ülkemizde değil dün-

yada da çok sevilen bir spor dalı. İnişli çıkışlı bir
yapıya sahibiz, her zaman Fair-Play'den yana ola-

lım. Oynadığım dönemlerde buna çok önem veren bi-
riydim. Onun için hakem, taraftar ya da başkasıyla

uğraşmazdım, kısacası bana yapılmasını istemediğim
şeyleri ben de yapmazdım. Taraftarlarımız, sahada
mücadele eden oyuncularımız, hakemlerimiz, baş-
kanlarımız ve yönetim de bu bilinçte olursa ve ve-

rilen sosyal mesajlar hep bu paralelde devam
ederse Fair-Play'in daha üst seviyeye çı-

kacağını düşünüyorum.” dedi.

Fair play 
vurgusu yaptı

Herkes gerçek
Emre'yi görecek
Galatasaray'ın genç futbolcusu Emre Mor, Kayserispor
maçında gördüğü kırmızı kart için özür dilerken,
ispatlaması gereken her şeyi gelecek haftalarda
göstereceğini ve en iyi Emre’yi sahada izleteceğini söyledi

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kayse-
rispor ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gö-
rerek oyundan çıkan sarı-kırmızı futbolcu Emre
Mor, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama-
larda bulundu. Bireysel olarak kendisinden bek-
lentilerin farkında olduğunu belirten Mor,
"Galatasaray gibi bir kulüpteyseniz beklentiler
her zaman en yüksektedir. Bu beklentiyi bu
maçta karşılayamadığım için tüm içtenliğimle
söylemeliyim ki çok üzgünüm. İspatlamam ge-
reken her şeyi gelecek haftalar sizlere gösterece-
ğim. Çok çalışıp, en iyi Emre’yi sahada
izleteceğim. Ayrıca gördüğüm kartlarla takımı
yalnız bıraktığım için arkadaşlarımdan, hocam-

dan ve sizlerden
özür dilerim.
Dün akşam çıka-
rılacak ve kazanı-
lacak birçok ders
oldu. Takımımız
karakterini son
ana kadar ko-
rudu ve galibiyeti
aldı. Bizlere olan
inancınız ve des-
teğiniz için çok
teşekkür ederim"
diye konuştu.
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b alık yasağının kalkmasına sayılı günler kala
balıkçılar balık bayramına hazırlanıyor. 4.5
aydır balıkçı değil, kuyumcu olduklarını

dile getiren ünlü balıkçı Balıkçı Kenan Balcı; “4.5
aydan sonra balık mevsimimiz açılıyor. Vatan-
daşlarımızın gözü aydın. 4.5 aydır adeta balıkçı
değil kuyumcu gibiydik. 1 Eylül itibariyle kuyum-
culuğa paydos, balıkçılığa merhaba. Fiyatlar
yüzde 50 düşecek. Vatandaşlara bol ve ucuz
balık yedirmeye devam edeceğiz. 50 senedir ba-
lıkçı Kenan olarak tecrübeme göre bu sezon bol
bol balık çıkacak ve bol bol balık yiyeceğiz. Mar-
mara Denizine oltanızı atıyorsunuz sardalya, is-
tavrit. Karadenize oltanızı atıyorsunuz palamut,
hamsi, lüfer. Balık her bölgede bol bol çıkıyor in-
şallah dualarımız balığın bu sezon bol çıkması

vatandaşlarımısında ucuz balık yemesi” 
ifadesini kullandı.

Stok yapmaya gerek yok

Balık tüketicilerine tavsiyelerde de bulunan Balcı;
“Günlük tüketebilecek kadar balık alalım. Yarın
için vatandaşlarımız balık almamalı. Ucuz diye
stok yapmaya gerek yok. Her geçen gün balık
daha çok yağlanacak ve daha çok ucuzlayacak.
Günlük olarak taze balık yemeği her zaman va-
tandaşlarımıza öneriyorumç Balık cinsi seçmeye
gerek yok. Bol çıkan balık ucuzlar. Bol olan fiyatı
ucuz olan balıkları tercih edelim. Çünkü ucuz
olan balık, bol avlanan balık cinsidir. Balığın ta-
zesi altındır. 1 gün kalmış gümüştür. 3 günde te-
nekedir. Bol olan balık ucuzdur. Balık seçmeye
gerek yok. Bol olan balık neyse onu yiyelim’ şek-
linde konuştu.

Balık sezonu için gün sayan balıkçılar bugün 
itibariyle “Vira Bismillah” diyerek sezonun ilk avına
çıkacaklar. İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan
Balcı ise yeni sezondan umutlu. Balcı, “Bu yıl bol bol
balık tercih edilecek, balık yenecek” diye konuştu

Maslak'ta eğlence
tavan yapacak
Geçtiğimiz yaz 3.’sünü düzenlendiği Big Burn Istanbul
Festival ile 2019’a damgasını vuran Burn Enerji İçeceği, 6
Eylül’de elektronik müzik tutkunlarının yakından takip et-
tiği Rus DJ ve Prodüktör Nina Kraviz’i Maslak’taki VW
Arena’da ağırlıyor. Dünyanın önde gelen birçok müzik
festivalinde sahne alan Nina Kraviz, hem DJ hem de pro-
düktörlük yapıyor. Son 10 yıl içinde Rusya’nın elektronik
müziğe verdiği en özel hediyelerden olan Nina, ünlü plak
label’ı Rekids’ten çıkardığı 3 single ve 1 albümden
sonra2017 yılında kendi kurduğu label Trip ile elektronik
müzik sektörüne yeni eserler ve yeni isimler katmaya
devam ediyor.

Unutulmaz bir gece olacak

Performanslarında Acid’den Techno’ya,Trance’ten Dark
Wave’e uzanana farklı ve başarılı seçkileriyle dinleyici kitlesi
durmadan genişleyen Kraviz’in performans göstereceği ge-
cenin öncesinde Maayan Nidam, Terrence Dixon ve De-
niro gibi global müzik dünyasının deneyimli isimleri
elektronik müzik severlere unutulmaz bir gece yaşatmaya
hazırlanıyorlar. Bu çok özel gecenin organizasyonun arka-
sında, ülkemiz elektronik müziğine çok değerli katkıları olan
Suma Beach ve geçtiğimiz yıl İstanbul elektronik müzik
dünyasına hızlı bir giriş yaparak adından sıkça bahsettiren
RX Istanbul’un güçlerini birleştirdiği Sweet Union olu-
şumu, organizasyon becerileri ve deneyimleriyle katılımcıla-
raunutulmaz bir gece vaat ediyorlar.

Bu sene ikinci kez Harbiye'de konser
veren şarkıcı Mustafa Sandal, tek cel-

sede boşandığı eski eşi Emina Ja-
hovic için hayatındaki en önemli

ikinci kadın olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz yıl tek celsede bo-
şandığı eski eşi Emina Jahovic

için övgü dolu sözler kullanan Sandal,
"Eski eşimle dostça ayrıldık. Şükür iyi
arkadaşız, hayatımda annemden son-
raki en önemli kadın. Bana çok güzel
iki evlat verdi. Bir tanesi bugün beni
dinlemeye geldi." diyerek oğlu Yaman'a
sahneden el salladı.

Jahovic ikinci kadın

Istanbul 
bu yIl
balIğa 
Doyacak

Balıkları poşette 
BeKletmeyin
Alınan balıkları poşet içerisinde muhafaza
edilmemesi gerektiğini ifade eden Balıkçı Kenan
Balcı; “Ev hanımlarımızada küçük bir tavsiyemiz
var. Balık aldıkları zaman poşette kesinlikle
bırakılmamalı. Poşette olan balık tezeliğini
kaybeder. Poşet altın balığımızı gümüş, yada
teneke yapar. Balığı alır almaz ya kendimiz temi-
zleyelim yada, balıkçımıza temizletip hafif tuzlayıp
dolaba koyalım” diye konuştu.

!
BARIŞ KIŞ

Dünyayı gezdi şifayı
İstanbul'da bulabildi
Diyabet hastası , kapalı yöntem metabolik cerrahi ile sağlığına kavuştu. Morgün, "Ameliyat sonrasında

kullandığım ilaçların hepsini bıraktım. İstanbul'a gelip tedavi olduğum için çok mutluyum" dedi
19 yıldır şeker hastası olan Zeki Mor-
gün, Prof. Dr. Alper Çelik'in yaptığı
kapalı yöntem metabolik cerrahi ile
sağlığına kavuştu. Prof. Dr. Çelik, ya-
pılan ameliyat hakkında bilgiler verdi.
Çelik, “Zeki Morgün yine Alman-
ya'dan gelerek ameliyat olan hastala-
rımdan. Kendisi tam 19 yıl tip 2
diyabet ile yaşadı. Söylemesi ne kadar
kolaysa; yaşaması da bir o kadar zor
bir süreç. Düşünün, 19 yıl... Bu sü-
reçte yaklaşık 61 bin 320 adet hap tü-
ketti; 15 bin 110 kez insülin iğnesi
kullandı. Tüm bu ilaçlar şeker, yüksek
tansiyon ve trigleserit, uyku apnesi ve
nöropatik sorunları içindi. Fakat 19 yıl
geçmiş ve hastalık durmak yerine hep
ilerlemişti. Şekerden ve ilaç esaretin-
den kurtulmak isteyen Zeki Bey kendi-
sini bir arayışın içinde buldu. Bu
arayışın sonunda da bizlere ulaştı.
Zeki Bey'in ameliyatını 1 sene önce
gerçekleştirdik ve 19 yıl süren esaretin-
den kurtarmış olduk. Artık tükettiği
ilaç sayısı ve kullandığı insülin sıfır.
Çünkü artık kendisi tip 2 diyabet has-
tası değil; tansiyonu yok, yüksek trig-
leserit değerleri ile karşılaşmıyor. Uyku
apnesi sorunu, el ve ayaklarındaki

uyuşmalar yok oldu. Hayın tadını çı-
kartmaya başlayan Zeki Bey'e bir
ömür boyu sağlık, mutluluk ve huzur
diliyorum.”

İyi ki gelmişim

Almanya'da, Fransa'da tedavisi
için hiçbir imkan bulamadığını an-
latan Zeki Morgün ise doktoruna

teşekkür ederek “İyi ki İstanbul'a
gelip kendi ülkemde tedavi oldum.
Bunun için şükrediyorum. 19 se-
nedir çektiğim acılardan ve hasta-
lıktan kurtulduğum için oldukça
mutluyum. Buna imkan veren her-
kese sonsuz derecede minnettarım
ve teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

Zeki Morgün
Almanya’da
bulamadığı
çareyi 
İstanbul’da
buldu.

Şile festivalle coştu
'Şile Bezini' dünyaya tanıtmayı hedefleyen
Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festi-
vali 30 Ağustos'ta başladı. Şile Belediyesi ta-
rafından 32. düzenlenen festivalde, geleneksel
kortej yürüyüşü düzenlendi. Kortej yürüyü-
şüne, Şile Garnizon Komutanı Hava Kıdemli
Albay Ali Beşir ve Şile Belediyesi Başkanı
İlhan Ocaklı'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş
katıldı. Kortej yürüyüşü esnasında Şile Bele-
diye Başkanı Ocaklı ve beraberindekiler vatan-
daşlara çiçek dağıttı. Ayrıca kortejde Türkiye
ile Nepal-Yunanistan-Bulgaristan-Romanya-
Ukranya-Gürcistan'dan gelen halk oyunları
ekipleri, renkli gösterileriyle göz doldurdu.

Geleneksel bir hale geldi

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı yaptığı
açıklamada, "Uluslararası Şile Bezi Kültür ve
Sanat Şenliği, bu yıl daha ayrı bir anlam kaza-

nıyor. Çünkü büyük zaferin 97. yılı kutlamala-
rına denk gelmesi ayrıca 1 Eylül tarihinde baş-
layacak olan balıkçılık sezon açılışı ve
Karadeniz'in palamut balığının Şile palamut
balığı olarak bir marka olması Şile Festivali-
mizin 32. yılında  daha da ayrı anlam kataca-
ğına inanıyoruz. Şile'de yaz etkinlikleri yavaş
yavaş son bulsa bile elbette artık geleneksel
hale gelen ata sporumuz yağlı güreşlerimizin
eylül ayı içerisinde gerçekleşeceğinin de müj-
desini vereyim" dedi. Karadeniz'in sevilen şar-
kıcısı Ekin Uzunlar festivalde konser verdi.
Şile Belediye Başkanı İlhan
Ocaklı da konser sonunda
Ekin Uzunlar'a şile bezi se-
peti hediye etti. Uzunlar,
“Hediye için teşekkür
ederim. Şile’de olmak-
tan mutluyum” dedi.

Müge Anlı gururlandı
Pazartesi günü 12'nci sezonuyla izleyen-
lerine merhaba diyecek olan Müge Anlı,
Yılın En İyi Reality Haber Programı” ödü-
lüne layık görüldü. Anlı ödülünü Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden
aldı. Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı,
Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği
tarafından düzenlenen 2018 yılı Medya Os-

carları Ödül Töreni'nde 'Yılın En İyi Reality
Haber Programı' ödülüne layık görüldü.
Anlı, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan'ın elinden aldı. Pazartesi günü
12 sezonuyla seyirci karşısına çıkacak Müge
Anlı; geride kalan sezonlarda, 100'lerce faili
meçhul cinayetleri aydınlatıp, 1000'lerce
kayıp insanı ailesine kavuşturdu.

ÜnlÜ sanatçılar Nez ile Kolpa birbirinden
güzel şarkıları ile Mehmetçik Meydanı’nı
adeta yıktı geçti. 20. Erguvan Festivali gün
içerisinde yapılan etkinliklerle dolu dolu
geçerken akşam Mehmetçik Meydanı’nda
gerçekleştirilen konserlerle de sevilen sa-
natçılar müzikseverlerle buluşuyor. 30
Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. Yıldönü-

münde coşkulu bay-
ram kutlamaları
Mehmetçik Meydanı’nda sahne
alan sanatçılar Nez ve Kolpa’nın
şarkıları eşliğinde devam etti. 
Şarkılarını festival alanını doldu-
ran binlerce kişinin eşliğiyle dev
bir koro ile söyledi.
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