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YAŞAM

B irçok ülkede, her yıl 10 Mayıs' ta
Dünya Psikologlar Günü kutlanıyor.
Psikologların, herkesin bilmesini is-

tediği gerçekleri bir arada soru-cevap şek-
linde yazdım. Keyifli bilgilenmeler olsun,
buyurun keyifli okuyun...

1. Psikologlar tavsiye verirler mi?
Size tavsiye vermek, psikologların görevi

değildir.
Psikologların görevi size okulu bırakma-

nızı, evliliğinizi bitirmenizi, ne iş yapacağı-
nızı vb... söylemek değildir. Terapinin asıl
amacı insanların kendilerini daha iyi tanı-
malarını sağlamak ve düşünce, duygulanım,
davranış şekillerini değiştirmektir. Tabii ki
depresyon ya da anksiyete gibi durumlarda
nasıl baş edeceğiniz konusunda yardımcı
olurlar ama özel hayatlarınız için birer
karar merci değildir.

2. Psikologlar da başka bir psikoloğa gi-
derler mi?

Her insan gibi onlarda sizler gibi psiko-
loglara gidebilirler.

Unutmayın, psikologların da sorunları
olabilir ve bu yüzden terapiye ihtiyaç 
duyabilirler.

3. Psikologlar ilaç veya reçete 
yazarlar mı?

Psikologlar ilaç yazmaz. İşte psikiyatr ve

psikolog arasındaki en öenmli farklardan
bir tanesi de bu. Psikologlar kesinlikle ilaç
yazmazlar, eğer durumunuz ilaç kullanı-
mını gerektiriyorsa sizi bir psikiyatri uzma-
nına veya kliniğine yönlendirebilirler.

4. Psikoloğa deliler mi gider? psikoloğa
gitmek için hasta olmak gerekiyor mu?

Psikoloğa gitmeniz için illa ruhsal bir
hastalık tanısına sahip olmanız gerekmez.

"Psikoloğa sadece 'deliler' gider" yanlış
bilinen bir durum. İnsanların terapiye git-
mesi için birçok neden olabilir ve ruh sağ-
lığı bunlardan sadece bir tanesidir.

5. Psikologlar anlattıklarınızı diğer in-
sanlara anlatırlar mı?

Psikoloğunuz arkadaşları ile bir araya
geldiği zaman sizi anlatmaz.

Psikologların ilk kuralları mahremiyettir.
Eğer kişisel bilgilerinizi herhangi birine
söylerlerse lisanslarını kaybedebilirler. Tabii
ki güvendikleri iş arkadaşları ile bir araya
geldiklerinde durumdan bahsedip fikir ala-
bilirler ama bu durumda adınızı soyadınızı
ya da bilgilerinizi geçirmezler.

6. Psikologlar sizi sosyal medyada veya
özel yaşamda gizlice takip ederler mi?

Rahat olun, korkmayın sizi stalklamıyor-
lar. Psikologların siz odadan çıktıktan
sonra sizi stalkladıklarını düşünüyorsanız

yanılıyorsunuz. Siz kapıdan
çıktığınız an her şey o odada dört duvar
arasında kalıyor.

7. Psikologlar sizi terapi odası dışında,
sosyal ortamlarda gördüklerinde hemen ta-
nıdığını belli edip, selam verirler mi?

Psikoloğunuz Siz ona selam vermediği-
niz sürece, sizi dışarıda gördüğü zaman ta-
nıştığınızı belli etmez. Özel yaşamınızda
arkadaşlarınızla takılırken, sizi görüp gö-
rüşmeye gittiğinizi belli etmesinden kork-
manıza gerek yok çünkü psikologlar buna
çok dikkat ediyorlar.

8. Sorunlarınızın çözümü için sadece
psikoloğa gitmek yeterli mi?

Sadece psikoloğa gitmek size yardımcı
olmaz, konuşmanız da gerekir. Terapi bir-
çok hastanın düşündüğü gibi sadece odaya
girmek değildir. Girdiğiniz andan itibaren
karşınızdaki insanın size yardımcı olmasını
istiyorsanız, sizin de açıkca, şeffaf, yalın bir
dille, net bir şekilde konuşmanız ve tüm
gerçekleri anlatmanız gerekir.

9. Sürekli, her hafta psikoloğa gitmek
zorunda mısınız?

Psikologla görüşmeleriniz haftada bir-

kaç gün zoraki olmak zorunda değil. Psiko-
loglara göre birçok insan sürekli gitmekten
korktuğu için hiç gitmemeyi tercih ediyor.
Fakat terapilerin uzunluğu ve aralarındaki
gün sayısı çoğunlukla size ve ekonomik du-
rumunuza bağlı planlanır.

10. Size en uygun psikolog kimdir?
Psikolog seçimi de en önemli etkenlerden

bir tanesi. Bulduğunuz psikolog veya tera-
pist dünyanın en iyisi olabilir ama size
uygun olmayabilir. Bu yüzden seçiminizi
yapmadan önce iyice araştırmanız ve ilk se-
anslardan sonra devam edip etmeyeceğinize
karar vermeniz gerekiyor. 

11. Terapiyi bırakırsanız ne olur?
Terapiyi bırakmak bir daha gidemeyece-

ğiniz anlamına gelmez.
Bugün iyi hissettiğiniz için gitmeyip, te-

rapilere son verebilir veya terapi merke-
zizne haber vererek erteleyebilirsiniz. Ama
zamanın ne göstereceği belli olmaz, tekrar
gitmeniz gerekebilir. Ve sonuç olarak bir
daha gittiğinizde psikoloğunuz sizi asla yar-
gılamayacaktır. Sadece nedenini bulmak
için size bir takım sorular soracaktır. Te-
rapi seansınıza hiç haber vermeden ve ma-
zeretsiz gitmezseniz terapi merkezi o
seansın ücretini sizden talep edecektir.

12. Psikologlara her şeyinizi sorabilir
misiniz?

Psikoloğunuzdan korkmayın, ona hemen
her şeyi sorabilirsiniz. Birçok psikolog, has-

taları veya danışanları istekli olmadığı sü-
rece kendilerinden bahsetmez ama siz
açıkça istediğiniz soruları sorabilirsiniz.

13. Psikologlar sorduğunuz her şeyi bi-
lirler mi? her sorunuza cevap
verebilirler mi?

Tabii ki sorduğunuz her sorunun cevabını
bilmek zorunda değiller. Evet tüm psikolo-
jik sorunların eğitimlerini alıyorlar ama siz
anlatmadığınız sürece sizi tanımaları ol-
dukça zordur.

14. Psikolog olarak çalışmak, meslek
olarak zor mu?

Psikolog olmak bazen onlar için de çok
zor bir meslek olabiliyor.

Her gün birden fazla hasta veya danışan
ile görüşmek, onlara yardım etmek, trav-
matik ve trajik olayların içerisinde kendile-
rini bulmaları zor ve sabır isteyen bir
durum. Bütün gün zor hikayeler dinleyip,
yardımcı olduktan sonra akşam evlerine
gittiklerinde ya da ertesi gün olduğunda
hiçbir şey duymamış gibi yaşamak 
zorundalar.

Ama bütün yorgunluğa rağmen, yaptık-
ları iş takdire şayan.

Her zaman insanların yanında olup, sor-
gulamadan ve yargılamadan yardım ettiği-
niz için teşekkür ederiz. 

Bana Sorarsanız Her Gün Psikologlar
Günü. 10 Mayıs Dünya Psikologlar 
Günü' müz kutlu olsun. 
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“Mükemmel anne” illüzyonu, hem anneleri hem de çocuklarını sık sık zorlayan
temel sorunlardan biri. Uzman Klinik Psikolog Deniz Keskin, mükemmelliğin hayali
ile bunu bulamamanın endişesini, belki de çocuk sahibi olmanın çok öncesinde
içimizde taşıdığımıza dikkat çekiyor ve annelere, "Standart bir anne yoktur. Her
anne kendine özgüdür. Önemli olan hata yapmamak değil, hatalar üzerine
düşünerek, kendimizi ve çocuğu anlamaya çalışmaktır" uyarısını yapıyor

H er anne çocukları için en iyisini ister.
Ama en iyisini istemek fikri, bazen
mükemmel olmaya dönüşüyor.

Oysa mükemmel olma çabası, aynı zamanda
annelerin kaygısını artıran dolayısıyla önce-
likle kendisine zarar veren bir duygu. Uzman
Klinik Psikolog Deniz Keskin, annelerin sık
sık kendilerine “Ben iyi bir anne miyim?” so-
rusu sorduklarını vurgulayarak şunları söylü-
yor: "Bu soru beraberinde, “kusurlu ya da
eksik olma” korkusunu getiriyor. Aynı za-
manda çaresizlik, hayal kırıklığı, öfke ve suç-
luluk gibi başka pek çok zor duyguyu da
içinde taşıdığı söylenebilir. Dahası, bu duy-
gular yalnızca anneye zarar vermez. Berabe-
rinde, aile içi çatışmalar, bazen çocukta
başlayan şikayetler kendini gösterir. Peki,
hem iyi bir anne olmak hem de bu kaygılarla
baş etmek mümkün mü? Elbette! Öncelikle
mükemmel bir anne olma fikrinden uzaklaş-
mak gerekiyor. Zira annelik, mükemmel
değil, kah bocalayıp kah bu bocalamalar
üzerine düşünmek anlamına geliyor. İngiliz
pediatrist ve psikanalist D.W. Winnicott’un
teorisine göre çocukların ihtiyacı “mekanik
bir mükemmellik” değil, “yeterince iyi
anne”dir. Yeterince iyi anne, aslında kendisi
olabilen annedir. Uzman Klinik Psikolog
Deniz Keskin, “yeterince iyi anne”liğin tek bir
formülü olmadığını, her anne-çocuk ikilisi-
nin, kendine has yolculuğunu yaşadığını vur-
gulayarak; bu keşif sürecinde annelere ve

babalara rehberlik edebilecek 5 fikir
sunuyor.

Çocuğunuzla aynı değil
ayna olun

Aslında zaten öylesiniz. Bebek,
annesinin yüzüne baktığında

kendisini görür. Anne, bebeğin
gözünde, kendini var etme

yolunda ilk aynadır. Ama
ayna olmak, aynı olmak

anlamına gelmiyor. Ço-
cuğunuz, hemen elde

edemeyeceği bir şey
istediğinde, riskli

bir hareket yaptı-
ğında, öfkesini

kontrol ede-
mediğinde

veya çok
korktu-

ğunda
bunu

ilk

başlarda sözel olarak ifade edemez, davra-
nışlarıyla gösterir. Tam o anda ne yaşıyorsa,
duygusunu ona gösteren bir ayna olun. Böy-
lelikle çocuk, kendini ve dünyayı anlamaya
başlar. Örneğin, sizinle inatlaşan çocuğu-
nuza “Sen bunu tam da şimdi istiyorsun, ol-
mayınca çok kızdın, beklemeyi sevmiyorsun”
gibi ifadelerle yaklaşabilirsiniz. Doğumdan
itibaren bebeğinize, hareketleri, duyguları,
reddedişleri ve arayışlarında ayna olduğu-
nuzda, çocuğunuzun duygu regülasyonu
artar, hem kendini hem bir ötekini anlama
kapasitesi gelişir; sizinle ve başkalarıyla ilişki-
leri daha sağlıklı olur.

Hata yapacağınızı önceden kabul edin

Ne sıklıkla kendinize öfkeli, yaptıklarınızı veya
unuttuklarınızı eleştiren bir ses duyuyorsu-
nuz içinizde? Anneler de hata yapar. Anneler
de unutur, bunalır, öfkelenir, yorulur ve des-
teklere ihtiyaç duyar. Bu gibi yanlarımızı red-
deden, içinizdeki sert sesi azaltabilmek;
kendimizin yeten yanlarını daha çok duy-
maya başlamak oldukça önemli. Güvendiği-
niz yakınlarınızla duygularınızı paylaşın.
Yalnız olmadığınızı göreceksiniz. Zor duygu-
ların günlük yaşantınızı, çocuğunuzla ilişki-
nizi etkilemeye başladığınızı hissettiğinizde
ise bir uzmandan destek almayı deneyin.

Çocuğunuzun sözlerine kulak verin

Çocuğunuzu merak etmek, o uzağınızday-
ken onunla ilgili evhamlarımızı değil, o yanı-
nızdayken, onun aklından geçenleri,
ilgilendiği şeyi merak etmek anlamına gelir.
Çocuğunuz bir şey söylediğinde ona kulak
verin. Söylediği şey size anlamsız, yersiz ve
bazen yanlış gelebilir. Fakat çocuklar her-
hangi bir şeyi öylesine söylemez veya sor-
mazlar. Geçiştiren, yargılayan, reddeden
karşılıklardan kaçının. Çocuğun söylediği
şey her neyse, varsayımlara kapılmadan, ilk
olarak onun ne demek istediğini, aklında ne
olduğunu çocuğa sorun. Böylelikle, özgüve-
nin ve yaratıcılığın gelişmesine yardım etmiş
ve daha güvenli bir ilişkiye alan açmış 
olursunuz.

Kendinize zaman ayırın

Çocuğunuza iyi gelebilmek için, öncelikle
kendinize iyi gelmeye çalışın. Çoğu kadın,
bakım veren kimliği ile o denli meşguldür ki,
kendisini unutmaya başlar. Fedakarlık ve an-
nelik toplumumuzda eşleşmiş iki kavram.
Öte yandan, sınırsızca vermek, “mükemmel”
annelik illüzyonunun bir uzantısıdır. Kimse
için mümkün değildir ve çocuğa da iyi gel-
mez. Kendine iyi gelmek denince, hem ruhsal
hem fiziksel yönden ilgilenmeyi düşünebiliriz.
Yapmaktan keyif aldığınız, size iyi gelen şey-
lerin bir listesini yapın ve uygulamaya başla-

yın. Bakım ihtiyacı en yoğun yeni doğan
bebeği olan anneler dahil, her annenin

kendi başına zaman geçirmeye ihtiyacı
vardır. Erken dönemde bu süre daha

kısayken, çocuk büyüdükçe süreler
ve sıklıklar da artabilir.

Çocuğunuz, kendi duygularını ve bu duygularla ne
yapacağını, model alarak keşfeder. Hissettiğiniz her duy-
guyu, özellikle de göstermekten kaçındığınız
duygularınızı, isimleriyle ve yaşadığınız du-
rumla bağlantılı şekilde çocuğunuzla
paylaşın. Çocuklar duyguları sezerler,
fakat biz onlara bu duyguları anlat-
madıkça, anlamakta güçlük çeker-
ler ve çoğunlukla kaygılanırlar.
Örneğin gün içinde sizi üzen bir şey
başınıza geldiyse, eve geldiğinizde
çocuğunuza bugün üzgün olduğu-
nuzu, öğlen canınızı sıkan bir olay ya-
şadığınızı ve bu yüzden bugün biraz
daha sessiz ve dalgın olabileceğinizi an-

latabilirsiniz. Bununla birlikte, zor duygular üzerine ko-
nuşurken, desteklerin ve çözüm yollarının da sizinle ol-

duğunu hissettirin. Çocuğunuzun,
duygularınızın yoğunluğunda boğulma-

ması ve paniklememesi önemlidir.
Çocuğun yaşına, yaşanan durumun

onda yaratabileceği etkilere dik-
kat ederek, anlamlandırabile-
ceği şekilde paylaşımlarda
bulunun. Çocuklara mükemmel
bir dünya vaat etmek değil, ara
ara problemler oldukça üzülebil-

diğimiz ama bu üzüntülerle baş
edebildiğimiz bir dünya sunmak, en

değerli hediyelerden biridir.

Kendi duygularınızı çocuğunuzla paylaşın

Yürüyüşün 
püf noktaları

düzenli ve tempolu yürü-
yüş başta olmak üzere eg-
zersizin kalpten kemik

sağlığına dek sayısız faydası olduğu
kesin. Bu faydalardan biri de fazla ki-
lolardan kurtulmaya yardımcı ol-
ması. Bugünlerde pek çok kişi tam da
yaz öncesi forma girme çabasında.
Bu amaçla günlük hayatın koşuştur-
macası arasında kimi spor salonları-
nın yolunu tutuyor, kimi kendini açık
havada yürüyüşe vuruyor, kimi de
evde koşu bandında çare arıyor.
Ancak yürüyüşten fayda sağlamak
için de dikkat edilmesi gereken kural-
lar var. Onların başında aynen ilaç
gibi yeterli sayıda, şiddette ve çeşitli-
likte yapılması geliyor. Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr.
Tolga Aydoğ, "10 Mayıs Dünya Sağ-
lık İçin Hareket Et Günü" kapsa-
mında yaptığı açıklamada, doğru bir
yürüyüşün püf noktalarıyla ilgili çar-
pıcı bilgiler verdi, önemli uyarılar ve
önerilerde bulundu.

Haftada en az 5 gün yürüyün

Kilo vermede egzersizin şiddetinin
önemi giderek daha fazla anlaşılıyor.
Yapılan çalışmalara göre; haftada en
az 5 gün 45-60 dakika orta ve şiddetli
düzeyde yürümek fazla kilolarla mü-
cadeleye daha fazla katkı sağlıyor.
Yürümenin şiddetini artırırsanız haf-
talık toplam süreyi kısaltabilirsiniz.
Böylece daha sağlıklı ve fit bir vücuda
sahip olabilirsiniz.

KARIN AĞRISIDIR 
GEÇER DEMEYİN!

Kadınların büyük bir kısmının
zaman zaman yaşadığı ve “geçer” diye
önemsemediği bu belirtiler, büyük bir teh-

likenin sinyali olabilir. Zira yumurtalık kanseri, sinsice
ilerleyerek genellikle 3. evrede bu belirtileri veriyor. Jine-
kolojik kanserler arasında ölüm riski en yüksek olan yu-
murtalık kanserine karşı en büyük silah, düzenli jinekolojik
muayene. Her yıl yaptıracağınız düzenli muayene ile bu kan-
serin erken evrede yakalanabileceğini söyleyen Kadın Hastalık-
ları ve Doğum/ Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mete
Güngör, özellikle genetik risk altında olan kadınların, genetik test
ile risklerinin belirlenmesinin hayat kurtarıcı
bir tedbir olacağını vurguluyor.

Sadece menopoz sonrası değil

Kadında çoğalma organı olarak görev
yapan yumurtalıklar, her ay yumurta
üretmelerinin yanı sıra kadınlık hor-
monları olan östrojen ve progestero-
nun üretiminden de sorumlular.
Genellikle menopoz sonrası görü-
len ama bu yaş grubuyla sınırlı ol-
mayan yumurtalık kanseri sinsice
yayılan ölümcül bir kanser türü. 
Üreme çağındaki kadınlarda,
hatta genç kızlarda bile görülebi-
len bu hastalığın teşhisi için yu-
murtalıklarda rastlanan her
türlü kist ve kitlenin dikkatle de-
ğerlendirilmesi gerekiyor.

STANDART BIR
ANNE YOKTUR
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Büyükçekmece / İST. (Devlet Hastanesi Arkası)

Eski damat kurşun yağdırdı
sİlİvrİ'De bir kişi eski dama-
dının pompalı silahla düzenle-
diği saldırı sonucu yaralandı.

Olay, saat 17.45 sıralarında Fatih Mahal-
lesi'nde meydana geldi. edinilen bilgilere
göre, Koray C., yolda yürüdüğü sırada eski
damadı tarafından bacaklarından vuruldu.
Yaralanan Koray C., olay yerine gelen am-

bulansla hastaneye kaldırıldı. Polis saldır-
ganı ararken olay anı güvenlik kamera-
sına yansıdı. Görüntülerde saldırgan
aracıyla gelerek kurşun yağdırıyor. saldırı-
nın ardından ise aracına binerek kaçıyor.
Koray C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu
öğrenilirken saldırganı yakalamak için ça-
lışma sürüyor.

E sentepe, Büyükdere caddesinde
10 Mayıs'ta meydana gelen
olayda, yolun karşısına geçmeye

çalışan 4 kadının arasına hızla gelen bir
otomobil daldı. Araç diğer kadınları sı-
yırdıktan sonra en sondan gelen kadına
hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kadın
metrelerce havalandı.
Güvenlik kameraları tarafından saniye
saniye görüntülenen olayın ardından
olay yerine polis ekipleri geldi. Sürücü
kendisine araçtan indirmek isteyen trafik
polislerinin üzerine aracını sürerek olay
yerinden kaçtı. Sürücünün kaçma anı da
bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla
görüntülendi.

Siviller yakaladı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tara-
fından olayla ilgili başlatılan soruştur-
mada kaçan sürücünün izi kısa sürede
bulundu. Şüpheli işyerinde sivil trafik
polisleri tarafından gözaltına alındı.
Şoför S.H., Trafik Denetleme Şube Mü-
dürlüğüne getirildi.

705 lira ceza kesildi

Sürücüye "görevli memurun uyarı işaret-
leri uymamak" suçundan 235 TL, "Tra-
fiği aksatacak şekilde şerit değiştirmek"
suçundan 235 TL, "Yetkililer gelinceye
kadar veya bunların iznini almadan kaza
yerinden ayrılmak" gerekçesinden ise 235
TL olmak üzere toplam 705 TL para ce-
zası kesildi.

Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kadından oluşan grubun arasına dalarak bir kişiye
çarpan sürücü yakalandı. Araç sürücüsü S.H.'ye toplam 705 lira para cezası uygulanırken,
"yaralamalı trafik kazası" suçundan adli işlem yapılmak üzere Şişli Emniyet Müdürlüğüne
teslim edildi. Kaza anı ve sürücünün kaçma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı

traFık canavarı
yakalandı

Trafik magandası sürücü daha
sonra yaralamalı kazaya karıştığı

için adli işlem yapılmak üzere 
Şişli Emniyet Müdürlüğüne 

teslim edildi. Şüphelinin aracı
ise otoparka çekildi.

Müdürlüğe 
teslim edildi

1 günde 
2 yangın

Başakşehir’de gündüz 
saatlerinde yanan depo 
itfaiye ekipleri tarafından
söndürülmesinin ardından
akşam saatlerinde 
yeniden alev aldı

İstanbul başakşehir'de gündüz
saatlerinde yanan depo itfaiye
ekipleri tarafından söndürülmesi-

nin ardından akşam saatlerinde yeniden alev
aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam
ediyor. İstanbul başakşehir'deki aymakoop
ayakkabıcılar sitesi'nde a1 blok'ta bulunan 5
katlı binanın en üst katındaki deri deposunda,
gündüz saatlerinde henüz belirlenemeyen
nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesin-

den sonra olay yerine itfaiye ekipleri sevk
edildi. Fabrikada bulunan işçiler tahliye
edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yakla-
şık yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yan-
gın söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına
müdahalede bulunduktan sonra olay yerin-
den ayrıldı. 

Çalışmalar devam ediyor

akşam saatlerinde aynı depoda dumanların
tekrar yükseldiğini gören vatandaşlar, tekrar-

dan durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İt-
faiye erleri yangının çıkış

noktasına ulaşmaya çalışarak
yangında müdahalede bu-

lundu. Dumanların ara ara
yükseldiği depoda ekip-
lerin soğutma çalışma-
ları devam ediyor.

Kaza, D-100 Kara-
yolu Florya Beşyol
Mevkii'nde meydana

geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir
halinde ilerleyen 34 LIC 138
plakalı bir Otobüs firmasına ait
servis aracı ile arkadan gelen 34
ADC 851 plakalı otomobil çar-
pıştı. Çarpmanın etkisiyle direk-
siyon hakimiyetini kaybeden
servis aracı sürücüsü Karayolu-

nun yan tarafında parkta bulu-
nan ağaca çarptı. Kazada servis
içerisinde bulunan 3 kişi yara-
landı. Çevredekilerin ihbarı ile
olay yerine polis ve sağlık ekibi
sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekip-
lerinin olay yerindeki müdahale-
sinin ardından Dr. Sadi Konuk
Eğitim ve Araştırma Hastane-
sine götürüldü. Polis kaza ile il-
gili soruşturma başlattı. DHA

Feci şekilde
can verdİ

atölye alevlere teslim oldu

Arnavutköy’de bir otomobilin ateşe 
verilmesi sonucu içindeki kadın olduğu
iddia edilen bir kişi feci şekilde can verdi

İstanBul Arnavutköy'de bir otomobilin
ateşe verilmesi sonucu içindeki kadın ol-
duğu iddia edilen bir kişi feci şekilde can

verdi. Zanlının kaçarak kayıplara karıştığı olayla ilgili
çalışmalar sürerken, şahsın kimliğinin yapılacak otop-
siyle tespit edileceği öğrenildi. Olay, saat 15.00 sırala-
rında Arnavutköy Yassıören yolunda meydana geldi.
İddiaya göre Arnavutköy'den Yassıören istikametine
gelen bir aracın yandığını gören sürücüler durumu it-
faiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Görgü tanıkları-
nın ifadesine göre alev alan aracın içerisinden bir
kişinin koşarak uzaklaştığı görülürken araç içerisinde
kadına ait olduğu iddia edilen bir ceset bulundu. İt-
faiye ekiplerinin söndürme çalışmaları ardından bulu-
nan ceset jandarma ekipleri tarafından incelendi.

Kapıyı levyeyle açtılar

Yanan aracın içerisindeki cesedin çıkarılma çalışma-
ları sırasında kapının açılmaması üzerine itfaiye ekip-
leri kapıyı levye ile açarak jandarmaya yardım etti.
Aracın sürücüsünü belirlemek için jandarma ekipleri
otomobilin içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı.
Yanan aracın içindeki bazı evraklara ulaşan ekipler,
tapuların üzerindeki isimlerden sürücüyü belirlemeye
çalıştı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının ince-
lemeleri sonrasında araç içerisinde yanan ceset cenaze
aracına konularak olay yerinden kaldırıldı. Otomobi-
lin yandığı şerit jandarma ekipleri tarafından bir süre-
liğine trafiğe kapatılırken aracın kaldırılmasıyla trafik
normal seyrine döndürüldü. Öte yandan araç içeri-
sinde yanan cesedin yapılacak otopsi sonrasında kim-
liğinin tespit edileceği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin
olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Maltepe'de bir
reklam atölyesi
alev alev yandı. İt-

faiye ekipleri yangını güçlükle
söndürdü. Alınan bilgiye
göre, Altayçeşme Mahallesi,
Hikmet Sokak'ta bulunan bir
reklam atölyesinde saat
22.00 sularında yangın çıktı.
İş yerinin yanında bulunan
oto yıkama dükkanında çalı-
şanlar yangına araçları yıkar-

ken kullandıkları tazyikli
suyla müdahale etmeye çalı-
şırken, olay yerine Maltepe
itfaiye ekiplerinin yanı sıra
çevre ilçelerden gelen ekiple-
rin müdahalesiyle alevler
güçlükle kontrol altına alındı.

İnceleme devam ediyor

Çok sayıda itfaiye ekibinin
müdahale ettiği yangında iş
yerinin içerisinde oksijen

tüpü olduğu iddiası güvenlik
çemberinin genişletilmesine
neden oldu. 
Polis ekibi bölgedeki meraklı
vatandaşları uzaklaştırırken,
sağlık ekipleri hazır olarak
bölgede bekletildi. Yangında
can kaybı yaşanmazken,
atölyede büyük çapta maddi
hasar meydana geldi. Yangı-
nın çıkış nedeniyle ilgili ince-
leme sürüyor.

Bağcılar’da cadde
üzerinde seyreden iki
minibüs şoförü, bir-

birleriyle yarışarak trafiği tehli-
keye düşürdü. Bağcılar'da cadde
üzerinde seyreden iki minibüs
şoförü, birbirleriyle yarışarak tra-
fiği tehlikeye düşürdü. Hatalı sol-
lamalar yapan sürücüler cep
telefonu kamerasına yansıdı.
Bağcılar Oto Center yolundan
Esenler Yüzyıl istikametine giden
iki yolcu minibüsü, ters istika-
metten gelerek sürücünün önüne
kırdı. Sürücüler ardından cadde
üzerinde trafikte seyrettikleri es-
nada birbirleriyle yarıştı. Hatalı
sollamalar yaparak trafiği tehli-
keye de düşüren sürücüler ardın-
dan hiçbir şey olmamış gibi
yollarına devam etti. O anları ise
arkadan seyreden bir sürücüsü
cep telefonuyla görüntüledi.

Ümraniye
sokağa
döküldü

Ümraniye'de 2 katlı bir bina-
nın çatısında yangın çıktı. Du-
mandan bir kadın

etkilenirken, itfaiye ekipleri yanlış park-
lanmalar yüzünden sokağa girmekte zor-
landı. Yarım saatlik çalışma sonucunda
itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Olay saat 14.30'da Ümraniye İstiklal Ma-
hallesi Birlik Caddesi üzerinde bulunan 2
katlı bir binanın çatı katında meydana
geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden do-
layı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Va-
tandaşlar yangın nedeniyle sokağa
döküldü. Evde bulunan 3 kişi vatandaşlar
tarafından tahliye edildi. İhbar üzerine
olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. So-
kaktaki yanlış parklanmalar yüzünden
ekipler sokağa girmekte zorlandı. İtfaiye
ekipleri olay yerine gelerek yangına mü-
dahale etti. Dumandan etkilenen bir
kadın olay yerine gelen ambulansta te-
davi altına alındı.Yarım saatlik çalışma so-
nucunda yangın kontrol altına alındı.

Maltepe’de taksici gaspı 
Maltepe'de bir taksi sürü-
cüsü aracına müşteri gibi
binen kişi tarafından gasp

edildi. Olay, Büyükbakkalköy Mahalle-
si'nde saat 00.00 sıralarında meydana
geldi. İddiaya göre Taksici Erhan
Ovaz, Sancaktepe'de bir akaryakıt is-
tasyonunda yakıt aldıktan sonra ara-
cına bir kişi bindi. Erhan Ovaz araca
binen kişiyi verilen adrese götürmek
için yola çıktı. Taksiye binen kişi,
Ovaz'a Maltepe'de bir adresten üç kişi
alacaklarını ve daha sonra Kayışda-
ğına geçeceklerini söyledi. Taksiyi Bü-
yükbakkalköy'de ıssız bir sokakta
durduran kişi, bıçağını çıkarıp taksici
Erhan Ovaz'ın boynuna dayadı. Ce-
bindeki paraları, cep telefonunu ve
cüzdanı aldığı Ovaz'ı araçtan indiren
gaspçı taksiyle hızla olay yerinden
uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok
sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis
ekipleri çevrede araştırma yaparken
taksici Erhan Ovaz'ın ifadesi almak
üzere polis merkezine götürdü. DHA

Minibüsçüler
kapıştı
Minibüsçüler
kapıştı
Minibüsçüler
kapıştı
Minibüsçüler
kapıştı
Minibüsçüler
kapıştı
Minibüsçüler
kapıştı
Minibüsçüler
kapıştı

BODOSLAMA AĞACA DALDI
Florya D-100 Karayolunda seyir halinde ilerleyen servis
aracı, bir otomobille çarpıştıktan sonra sürücüsünün direksi-
yon hakimiyetini kaybetmesiyle parkta bulunan ağaca
çarptı. Kazada servis içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı
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7 Haziran olmadı, 1 Kasım.. Olmadı
31 Mart.. Daha olmadı 23 Haziran
seçimleri ve başkanlık dahil ekono-

miye büyük hasar veren diğer birçok seçim
ile halen yüz göz olduğumuz bu süreçte iki
adım ileriye gitmesi için uğrunda verilen
onca ağır bedele karşın bir adım ileriye 
gidemeyen özlemi çekilen demokrasiyi 
tartışmaya devam ediyoruz.

İktidara geldiği günden beri askeri vesa-
yet  dahil bir çok antidemokratik uygulamayı
ortadan kaldıracağını, resmi devlet lojman-
ları dahil milyonlar yutan makam araçları
gibi devletin bütçesini hortumlayan onca işi
engelleyeceğini ileri sürüp ilk yıllarda bu
yönde ciddi  adımlar atan ardından 28 

Haziran seçimleri öncesi Kürt seçmenden oy
almak uğruna buzluktan çıkarıldığı ileri sü-
rülen barış süreci dahil bir çok demokratik
adımlar atan dünkü iktidar halen bugün ki
iktidardır. 

Adı, Adalet ve Kalkınma olan mevcut ikti-
darın son olarak 31 Mart seçimleri ardından
ortaya koyduğu tavırlarla Adaleti de, piyasa-
ları ve toplumu her geçen gün daraltan ve de
bunaltma noktasına getiren ekonomik politi-
kalarıyla Kalkınmayı da yüzüne gözüne 
bulaştırmanın sıkıntısı içinde o ilk yıllarda ki
demokratik adımlarından vazgeçen de aynı
iktidardır.

Aynı iktidarın başı olan Başkan Erdo-
ğan'ın son açıklamalarında demokrasinin
beklentileri içinde olan ''hukuk mevzuatımızı
gözden geçirilmesi gerekiyor'' derken bunları
yapacak olanların 17 yıldır iktidar olan 

partisinin ve kendisinin oldu-
ğunu unutması da bu iktidarın işine 
geldiğinde Demokrasiyi, Adaleti, Hukuku
hatırladığını ortaya koymaktadır.

Gelelim bugün ki yazımıza başlık olan
Garson ve Asker meselesine..

Aslında ''Kürt Memet Nöbete'' olması ge-
reken başlığımızda bu ülkenin meselesi Gar-
son ve Asker meselesi demokrasinin ana
meselesidir.

Yani son olarak CHP'li kadın milletvekili
Nurhayat Altaca'nın 31 Mart seçimleri ar-
dından mecliste yaptığı konuşmada yaşanan-

ların darbeye yol açtığını ima etmesi birileri-
nin kafasında halen askeri nöbetçi olarak
gördüğünü ve zamanı geldiğinde nöbete 
çağrılacağını ima etmesidir.

Yani demokrasin önünü açacaklarını iddia
edenler, iktidara geldikten sonra bu iddiala-
rını unutanların askeri yönetimlerdeki gibi ''
Ben Bilirim'' diyerek yönetim şekillerini kı-
narken bilinç altlarında hala askeri nöbete
çağırdıkları da diğer bir gerçektir. 

İşte burada mevcut iktidarın ve muhalefe-
tin askeri cunta veya yönetim anlayışını te-
tikleyen, akıllara getiren ve de  söyleten
antidemokratik uygulamaları işlerine geldi-
ğinde kullanmamaları değil asıl unutulma-
ması gerekenin demokrasinin olduğunu
bilmeleri ve işi Garson Askere 
bırakmamaları gerekmektedir. 

Çünkü adı üstünde, Garson!

Yani isteneni yapan Garson da, Asker de,
Sivil de, Siyasetçi de olabilir..

Ve görevi yapacak olanın Garson, Asker
değil ona işveren sivildir, halktır, halkın seç-
tiği siyasetçidir.

Görevi de yapması gereken asker değil,
sivildir, siyasetçidir..

Bunun olması ve devam etmesi içinde As-
keri vesayetlerden uzak, iktidarın gücünden
faydalanıp antidemokratik uygulamaları de-
mokrasiymiş diye yutturmamak, birilerinin
yani solcu, aydın, demokrasi yanlısı parti ol-
duğunu iddia eden ama kendi beceriksizliğini
hep başkalarına becertmeye çalıştığı ileri 
sürülen CHP'li kadın vekilin işaret ettiği o
anlayışı tetiklememek ve asıl 'biz biliriz, 
bildiğimizde sandıkta ortaya koyarız' diyen
halkın demokrasi istemiyle başına gittiği
sandığa saygı göstermektir..

Garson ve asker
Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

Demirağ’a yapılan
saldırıya sert kınama
İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) Yönetim Kurulu Yeniçağ gazetesi
yazarı Yavuz Selim Demirağ’a Ankara’da yapılan saldırıyı kınadı

iGd'den yapılan
açıklamada saldırının
her çeşidi lanetlene-

rek, "Yeniçağ Gazetesi yazarı
Yavuz Selim Demirağ’a An-
kara’da kimliği belirsiz bir gru-
bun beyzbol sopalarıyla
saldırdığını ve meslektaşımızın
GATA’da yoğun bakım servi-
sinde tedavisinin sürdüğünü
haber aldık. Bu saldırıyı yapan-
ları ve azmettirenleri kınıyoruz"
denildi. 

Demokrasi 
nerede

"Basın öz-
gürlüğünün
olmadığı
bir top-
lumda de-
mokrasiden
söz etmek
mümkün de-
ğildir" denilen
açıklamada, "Ga

zetelerin ve gazetecilerin sürekli
hedef gösterildiği bir ortamda
toplumsal barış da sağlanamaz.
Basına yönelik saldırılar direkt
halkın haber alma ve gerçekleri
öğrenme hakkına yönelik saldı-
rılardır. Yeniçağ yazarına yapı-
lan saldırı basın özgürlüğü
konusundaki endişeleri giderek
büyütmektedir. İstanbul Gazete-
ciler Derneği Yönetim Kurulu
olarak meslektaşımız Yavuz

Selim Demirağ’ın en kısa sü-
rede sağlığına kavuşma-

sını diliyor, ailesine ve
Yeniçağ Gazetesi

çalışanlarına 
geçmiş olsun 
diyoruz. Saldır-
ganların ve
sebep olanların
en kısa sürede

bulunmasını ve
cezalandırılma-

sını istiyoruz" 
ifadelerine yer verildi. 

musiki tadında
Ramazan’da 

KüçüKçeKmece Belediyesinin Fev-
ziçakmak Meydanı’nda düzenlediği
Ramazan etkinlikleri başladı. Etkin-

liklerin ilk akşamında, Türk musikisinin usta
isimlerinden Güzin Değişmez ve Alper Oyarak
sahne aldı. İkili,  Ramazan’ın manevi ruhunu
taşıyan şarkılarıyla izleyenleri mest etti. Kutsal
ayın geleneksel atmosferi geleneksel seyirlik
oyunlarla da perçinlendi. Hacivat ve Karagöz,
Orta Oyunu, Kukla Gösterisi, Meddah ve
Gölge Oyunları’nın sahnelendiği etkinliklerde,
özellikle çocuklar oldukça keyifli vakit geçirdi.

Sergiye büyük ilgi

Alanda kurulan Küçükçekmece Belediyesi Ge-
leneksel Sanatlar Akademisi’nin usta ve çırakla-
rının eserlerinin yer aldığı mini sergi, Hünerli
Eller Çarşısı ve yöresel ürünler stantları da
büyük ilgi gördü. Fevziçakmak Meydanı’nda
etkinlikler Ramazan ayı boyunca devam ede-
cek. Konserlerle renklenecek akşamlarda İlhan
Şeşen, Ahmet Özhan, Bekir Ünlüataer, Nida
Ateş’in de aralarında bulunduğu pek çok ünlü
sanatçı sahne alacak. 

YILIN ANNESINE
BASKAN’DAN JEST
Küçükçekmece Belediyesi, evladı yoğun bakımdayken anneler gününü kutlayan Nimet Gültekin ’i,
yılın annesi seçti. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Hallerman Streiff Sendromlu Hira
bebeğin annesine, çalışma arkadaşları tarafından destek mesajı yazılı olan plaket  takdim etti

K üçükçekmece Belediyesi 12 Mayıs
Anneler Günü dolayısıyla, Haller-
man Streiff Sendromlu Hira be-

beğin annesi Nimet Gültekin’ i yılın
annesi seçti. Küçükçekmece Belediye
Başkanı Kemal Çebi ve beraberindeki
heyet, aynı zamanda belediye personeli
olan Nimet Gültekin’i evinde ziyaret etti. 

Plaket verdi

Başkan Kemal Çebi, belediye personeli
tarafından üzerinde “Küçükçekmece Be-
lediyesi ailesi olarak yılmadan, yıkılma-
dan sevgi ile verdiğin mücadelende, senin
gibi cefakar bir anneyi sonsuz destekliyor
ve her zaman yanında olacağımıza söz
veriyoruz” yazılı plaketi ve çiçeği Nimet
Gültekin’e takdim etti. 2 buçuk yaşında
olan ve dünyada ender rastlanan hasta-
lıklardan Hallerman-Streiff Sendromlu
Hira Hatice Gültekin’in sağlık durumu
hakkında bilgiler alan Başkan Çebi, aileye
desteklerinin devam edeceğini söyledi.
Çebi ayrıca Hira’nın fotoğraflarından
oluşan albüme de baktı.

Kutlamaya geldik

Nimet Gültekin’in bebeği için verdiği mü-
cadeleyi takip ettiklerini belirten Küçük-
çekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi,
“2 buçuk yaşındaki çocuğuyla ilgili ver-
miş olduğu sevgi dolu mücadeleyi biz de
takip ettik. Onun için kendisini belediye
olarak ‘yılın annesi’ seçtik. Kendisini kut-
lamaya ve onunla birlikte olmaya geldik.
İlçemizde, Türkiye’de ve bütün dünyada
annelerin gününü kutluyorum.” dedi.

Hira tedavi görüyor

Yılın annesi Nimet Gültekin, Hira bebe-
ğin son durumu hakkında bilgiler verdi.
Hira’nın yoğun bakımda tedavi gördü-
ğünü ifade eden Gültekin, “Yaklaşık 17
gündür solunum ile alakalı sıkıntısı vardı.
Şu an makine yardımıyla solunum yapı-
yor. Ciğerleri sürekli enfekte oluyor, ye-
dikleri ciğerlerine kaçıyor. İyi olacak,
inanıyorum. İçimdeki o umut ve inanç
hiçbir zaman bitmeyecek. Yakın zamanda
evimize gelecek" dedi.

HİRA BEBEĞİN ANNESİNE ÇALIŞMA ARKADAŞLARINDAN ANLAMLI HEDİYE

Nimet Gültekin de ziyaretten ve yılın annesi seçil-
mesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
2 buçuk yıldır zorlu bir süreç yaşadığını ifade eden
Gültekin şöyle konuştu: “Şu anda çok mutluyum,
duygularımı kelimelere dökemiyorum. Başkanıma
çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 2 buçuk yıldır
çok zorlu bir savaş veriyorum. Bu çok kolay bir şey
değil. Özellikle bir anne için evladının sürekli ya-
şamsal mücadele vermesinin üzüntüsü çok büyük.

Kaybetmek istemiyorsunuz, çok seviyorsunuz.
Nefes bile alamıyor, onun için nefes almak bile
lüks. Gerçekten çok büyük bir yükü var. Ben bütün
annelerin anneler gününü kutluyorum. Ama özel-
likle hayatlarında özel çocukları olan annelerin ke-
sinlikle çok değerli olduğunu biliyorum. Çünkü
işleri çok zor, hepsinin ellerinden ve yanaklarından
öpüyorum. Hepsi mücadele etmeye devam etsin,
sevginin aşamayacağı hiçbir engel yok.”

Sevginin
aşamayacağı

hiçbir
engel yok

81'i yetim 180 
Suriyeliye iftar 

istanbul’da sağlık alanında ya-
tırım yapmaya karar veren Suriye
kökenli bir Suudi Arabistan şirketi-

nin yöneticileri, Türkiye’nin en kalabalık ilk-
okulunda Suriyeli yetim ve öksüzlere iftar
yemeği verdi. İftar yemekleri Avcılar Yeşil-
kent Mahallesi'nde Leyla Bayram İlkoku-
lu’na araçlarla taşındı. Leyla Bayram
İlkokulu Müdürü İsmail Mustafa Akçay’ın
organize ettiği etkinlikte okulun girişine taşı-
nan sıralarda 81’i yetim, toplam 180 Suri-
yeli’ye iftar verildi. Şirketin üst düzey
yöneticisi Waseem Barikhan, Hz. Muham-
med’in yetimlerin sevindirilmesi konusun-
daki hadisinden yola çıkarak, bu iftarın
verildiğini, bu kutsal ayda Bağcılar’da da 3
bin kişiye iftar verileceğini söyledi. DHA

Ümraniye'de 
kardeşlik iftarı

ümraniye Belediyesi tarafından 30
ayrı ülkeden gelen 400 öğrenciye iftar
yemeği verildi. Öğrenciler Ramazan

ayının bereketini hep birlikte yaşadı. Ümraniye
Belediyesi tarafından 30 ayrı ülkeden 400 öğ-
renciye “Kardeşlik İftarı” yemeği verildi. Arna-
vutluk, Afganistan, Afrika gibi birçok ülkenden
öğrenci Ümraniye’de iftar sofrasında buluştu.
Ramazan ayının bereketini birlikte yaşayan öğ-
renciler ezanın okunmasıyla oruçlarını açtılar.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yılmaz da
orucunu öğrencilerle birlikte açtı.

Gönül köprüsü niteliğinde

Bu iftar yemeğinin gönül köprüsü olduğunu
söyleyen Yılmaz, “Ümraniyemizin çeşitli
STK’larında yer alan ülkelerden öğrencilerle
buluştuk. 30 ayrı ülkeden öğrencimizle buluş-
tuk ve iftar yapacağız. Öğrencilerimizin bir
kısmı Türkçe öğreniyor bir kısmı ise üniversi-
teye devam ediyor. Biz de bugün öğrencileri-
mizi misafir ettik. Hem oruçlarını açsınlar hem
de kaynaşsınlar diye böyle bir iftar yemeği dü-
zenledik. Bugün iftar bizden sohbet muhab-
betse onlardan. Bu bir gönül köprüsü”
ifadelerini kullandı. Herkesin Ramazanını kut-
layan Yılmaz, “Ramazan’ın 6’ncı günündeyiz.
Tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik
ediyorum. Allah nice Ramazanlar görmeyi
nasip etsin. Allah tuttuğumuz ve tutacağımız
oruçları kabul eylesin. Kadir gecesine kavuşup
bayram yapmayı da nasip etsin" dedi. DHA

Gültekin’in anneler gününü kutlayan Çebi, “Bütün anneler baş tacımızdır” dedi.

İGD’den yapılan açıklamada, Demirağ’a yapılan
saldırı lanetlenirken, “Gazeteciler yalnız değildir” denildi.
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A lanında uzman isimlerin katıldığı
programın açılışını Av. Alev Seher
Tuna yaptı. İlk oturumda konuşan

emekli Amiral Cem Gürdeniz, Kanal İstan-
bul’un güvenlikle bağını anlattı. Kanal İs-
tanbul’u ilk defa 2013’te Aydınlık
gazetesinde yazdığını hatırlatan Gürdeniz,
projeyle coğrafyanın değiştirileceğini, Türki-
ye’nin boğazlar üzerindeki 80 yıllık hakimi-
yetini bozacağını söyledi. “Ben projenin
olacağına inanmıyorum” diyen Gürdeniz
şöyle devam etti: “Batı İstanbul adası çıkar-
tılıyor ortaya. Boğazlarımız dünyanın gözü-
nün üstünde olduğu, Türk jeopolitiğinin
mücevheri. Dünya düzeni yeniden kurulu-
yor, hegemonya el değiştiriyor. Böyle bir dö-
nemde Kanal İstanbul’u yaparsanız
Trakya’yı nasıl savunacaksınız? Zırhlı birlik-
ler nasıl intikal edecek? Bölgede yaşayan
sekiz milyon insanı, acil durumda ne yapa-
cağız? Boğazlarımızda patlama yaşansa şu
olur bu olur deniyor. Kanal İstanbul’da risk
yok mu? Boğazı hançerle bölüyorsunuz.
Montrö’de böyle bir şey yok.”

Sevr benzetmesi

‘Mavi Vatan’a adını koyan ve Türkiye’nin
gündemine sokan Gürdeniz, konuşmasında

Doğu Akdeniz’de yaşananları da değerlen-
dirdi. Türkiye’nin denizlerde 462 bin kilo-
metrekarelik mavi vatana sahip olduğunu
vurgulayan Gürdeniz, Doğu Akdeniz’de
150 bin kilometrekarenin Türkiye’den ko-
partılmaya çalışıldığını belirterek, “Bugün
‘İkinci Sevr’ yürürlülüktedir” dedi. Gürde-
niz, Türkiye’nin denizcileşmesi gerektiğini
de belirtti.

Deprem riski artar

Birinci oturumun konuşmacılarından Prof.
Dr. Naci Görür ‘Deprem ve Kanal İstanbul’
başlıklı konuşmasında, İstanbul’da en az 7.2
büyüklüğünde bir deprem beklendiğini ha-
tırlattı. Görür, buna rağmen şehrin depreme
hazır olmadığını, hazırlık yapılmadığını söy-
ledi. 1999’daki depremden sonra İstanbul’u
depreme hazırlama projesinin gündeme gel-
diğini söyleyen Görür, konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Şimdi Kanal İstanbul’u çıkardı-
lar. Türkiye hangisine ağırlık verecek? Dep-
rem tehlike analizi, risk analizi ve risk
azaltma çalışmaları yapılmalı. Depreme ha-
zırlanmayı bıraktık. Kanal İstanbul projesi
İstanbul’daki deprem riskini artıracak. Dep-
rem olacak şehirde nüfus ve yapı yoğunluğu
azaltılır, biz artırıyoruz.” 

Böyle bilim adamlığı olmaz

Görür Kanal İstanbul’un ekolojik etkilerini
de şöyle değerlendirdi: “Doğal su kaynak-
ları önemli ölçüde tahrip olacak. Proje
bölgenin hidrojeolojisini de değiştirecek.
Barajların güvenliği tahrip olacak, yeraltı
suları yok olacaktır. Proje bölgenin tuzlan-
masına da neden olacaktır. Güzergah jeo-
lojisine bağlı olarak sık sık heyelan ve
toprak kaymaları yaşanacak. Marmara
Denizi can çekişiyor, kurtarmak gerekir.
Karadeniz zaten ölmüş, 100 metre deri-
ninde yaşam yok, zehir var. Biz bu deniz-
leri birleştiriyoruz. Bu projede bilim, akıl,
mantık yok. Projeyi yapan, düşünen bilim
adamı olamaz.”

Milli proje değil

Prof. Dr. Cemal Saydam konuşmasında,
Marmara Denizi için ‘astımı olan çocuk’
nitelendirmesi yaptı. Saydam, projede
deniz bilimcilere danışılmadığını vurgu-
ladı. Saydam, Marmara ile Karadeniz’in
birbirine karışmadığını da söyledi. Prof.
Dr Doğan Kantarcı ‘Ekosistemler ve
Kanal İstanbul’ başlıklı konuşmasında
Kanal İstanbul ve 3. Havaalanı’nın Türki-
ye’nin milli projeleri olmadığını belirtti.

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan
tarafından açıklanan ve

kamuoyuna ‘çılgın proje’
olarak yansıyan, Kanal 

İstanbul Projesi, İstanbul 
Barosu’nda tartışıldı. 

deprem bilimcisi  Prof. dr.
naci Görür, söz konusu

proje için, “Projede bilim, 
mantık ve akıl yok” dedi

Şehitlikte duygu seli

şehit oğullarının mezarlarını temizleye-
rek dualar eden anneler, mezar taşındaki
fotoğrafları uzun süre öperek hasret gi-

derdi. Duygusal anlar yaşayan şehit anneleri,
zaman zaman gözyaşlarına da hakim olamadı.
Şehitlerin anneleri ve yakınları mezarların başında
Kuran-ı Kerim okudu, dualar etti. Şehit Jandarma
Er Dursun Özer’in annesi Aysel Özer (66), "Ben
38 yaşında şehit annesi oldum. Suçumuz günahı-
mız aslanlar gibi çocuklar büyüttük, askere gön-
derdik.  Biz vatanını milletini seven insanlarız.
Nerede olursa olsun çıkar gelirdi, 'annem beni
bekliyor' diye. Sözün bittiği yer. Acılarımızla baş
başayız. Hiçbir şey bizi teselli etmiyor” dedi.

Oğluna geldi 

23 yaşında şehit düşen Doğan Ayaz’ın annesi Yıl-
dız Ayaz (66), "Bir tane çocuğum vardı benim,
bana bakacaktı. Ama buraya koydum. O gelecekti,
ben geldim ona. Onu görmeye. Anneler gününü
kutlamaya. O bana diyecek ya ama diyemiyor. O
söylüyor da ben duymuyorum. Gelip taşa bak bak
git. Taş ne yapıyor bize? Hiçbir şey. Benim çocu-
ğum 1993’te şehit düştü. 93’den beri buralar
doldu hep” diye konuştu. 20 yaşında şehit düşen
Levent Selamet’in annesi Feride Selamet (72) de
“Elimizden bir şey gelmiyor. Ancak yanına vardı-
ğımız zaman inşallah kavuşuruz. Torunuma am-
casının ismini verdik. İnşallah yaşı benzemez”
dedi.

10 yıldır saklıyor

Hakkari Çukurca’da 20 yaşında şehit düşen er
Ümit Topçuoğlılar’ın annesi Safiye Topçuoğlılar
(55), "Sözün bittiği yerdeyiz. Özlüyoruz. Bir tara-
fımız yok. Hep özlüyoruz, hep bekliyoruz. 15
günü vardı terhisine. İzine geldiğinde anneler gü-
nüydü. İki tane güzel mum almıştı. Getirdi anne-
ler günün kutlu olsun demişti. Hala daha o
mumları elbisesinin içinde saklıyorum. 10 yıl oldu.
Onlara baktıkça ölüp diriliyorum” ifadelerini kul-
landı. 21 yaşında şehit düşen Cihan Elkan’ın an-
nesi Fatma Elkan ise, “Onlar bize gelemiyor artık
biz geliyoruz onlara. 26 yıldır devam. Evin bir ta-
nesiydi. Hiç bitmeyen sürprizler yapardı. Son
sürprizi de bu oldu. Askerden bana maaşını gön-
deriyordu. Oradan bana maaş gönderiyordu.
Anne evimiz kira oraya eklersin diye” dedi. DHA

KAnAl İSTAnBul ProjESİ İçİn SErT İfAdElEr KullAndı

Deprem bilimci Naci Görür, Kanal İstanbul Projesi’nin şehri tehlikeye atacağını belirterek, “Olası bir depremde İstanbul’un altını oyacaktır” dedi.

AKıL yoK
mANTıK yoK!

Gemileri zorluyorlar
Etkinliğin ikinci oturumunda Prof.
Dr. Ayşe Nur Tütüncü, projenin hu-
kuki etkilerini anlattı. Tütüncü, Lo-
zan’da Türkiye’nin bağımsızlığının
tanındığını, Montrö’yle tam olarak
egemenliğine kavuştuğunu belirtti.
Tütüncü, “Kilit nokta İstanbul Bo-
ğazı gemi trafiğine kapatılabilir mi?
Montrö’ye göre ticaret gemilerinin
geçişi ve ulaşım serbestisi mevcut.
Gemilerin Kanal İstanbul’a zorlan-
ması mümkün değil” dedi. Progra-
mın ikinci oturumunda Doç. Dr.
Sevim Budak, ‘Uluslararası politika
açısından Kanal İstanbul’, Doç. Dr
Pelin Pınar Giritlioğlu ‘Planlama
açısından Kanal İstanbul’, Kaptan
Saim Oğuzülgen de ‘Boğazlar ve
Kanal İstanbul’ başlığı altında
sunum yaptılar. Daha sonra konuş-
macılar sorulara yanıt verdi. Prog-
ramın sonunda ise konuşmacılara
teşekkür belgeleri verildi.

KANAL
İSTANBUL’A

SERT SÖZLER

Seçim bitti ama
kavgası bitmedi

Cumhur İttifakı İBB Başkan
Adayı Binali Yıldırım, Esenler
Kültür Merkezi'nde düzenle-

nen Geleneksel Kayseri İncesu Kızılö-
renliler Kültür ve Dayanışma
Derneği'nin iftar yemeğine katıldı. İftara
Binali Yıldırım'ın yanı sıra Enerji ve
Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıl-
dız ile Esenler Belediye Başkanı Meh-
met Tevfik Göksu da iştirak etti. 

Yıllardan beri siyasetteyiz

İftarin ardından konuşan Binali Yıldı-
rım, "Uzun yıllardan beri siyasetteyiz.
Bakanlar Kurulunda beraber çalıştık.
Mecliste beraber çalıştık. Ülkemiz ve
milletimiz için güzel işleri yaptım ve bu-
günlere geldim. Aslında bu adaylık sü-
reci 31 Marttan önce başladı. 31
Mart'ta Türkiye'de seçimler yapıldı. Her
yerde seçim bitti. İstanbul'da seçimin
kavgası bitmedi. 6 Mayıs'ta Yüksek
Seçim Kurulu bir karar verdi. İstanbul
gibi 15 milyonun yaşadığı bir dünya
şehri, başlı başına bir memleket seçimi
yenileniyor. Niye yenileniyor? Mübarek
günlerde, mübarek dakikalarda bunlarla
sizleri meşgul edecek değilim. Bunları
önümüzdeki günlerde kamuoyu geniş
geniş duyacak" dedi. 

İstanbul'un notu önemlidir

Sadece bir hususa dikkat çekmek istedi-
ğini dile getiren Yıldırım, "Avustralya'da
Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. 2 yıl
sonra yanlış oldu dediler iptal edildi.

Belçika'da bir şehirde ekim ayında seçim
yapıldı. Şaibe oldu, yanlış oldu diye
iptal ettiler. Oradaki ülkelerin bugün
ardı ardına açıklama yarışına girenlerin
bugün gıkı çıkmıyor. İstanbul seçiminde
bunca düzensizlikler, bunca şaibeler, sı-
kıntılar yaşanmış olmasına rağmen iptal
edilince ardı ardına bu dost bildiğimiz
ülkeler açıklama yapıyor. Demokrasi,
hukuk devletimiz bunu not ettik. Karde-
şim siz neyi not ederseniz edin. İstan-
bul'un notu önemlidir" diye konuştu.

Yüzde 70 uyar mı size?

"İstanbullu kararını 23 Haziran'da vere-
cektir" diyen Yıldırım, "Hazır mısınız,
hak yerini bulacak mı, bu yanlış düzele-
cek mi? bugün sizlerle bu mübarek
günü iftar saatini birlikte geçirmek
benim için büyük bir bahtiyarlık. Başka
bir programımız vardı, fakat buraya ge-
leceksin dedi, tereddüt etmeden baş üs-
tüne dedik geldik. Sizlerle müşerref
olmak buluşma tanışma fırsatı verdi.
Esenler bizim yüz akımız. Siz belediye
başkanımız Mehmet Tevfik Göksu'yu
rekor bir oyla tekrar seçtiniz, Allah siz-
den razı olsun. Bana dün dedi ki, biz
Esenlerle seçim yaptık ama sizin oyları-
nız eksik kaldı 23 Haziran'da bu eksiği
tamamlayacağız. Herhalde Kayserililere
güvenerek söyledi. Siz esnafsızınız, pi-
yasayı bilirsiniz, piyasada yüzde 70 uyar
mı size. Allah hakkımızda hayırlısını
versin. Bu şehir bizim evimiz, bizim işi-
miz, İstanbul bizim geleceğimiz. İnşal-

lah Türkiye'yi nereden nerelere getirdiy-
sek, İstanbul'u da dünyanın gıptayla ba-
kacağı bir şehir haline getireceğiz. Bunu
yapacağımızı biliyorsunuz. Avrasya Tü-
neline, Marmaray'a, hızlı trene, Yavuz
Sultan Selim Köprüsüne dünyanın en
büyük havalimanına baktığımız zaman
bu büyük projelerde imzası olan insan-
lar İstanbul'a çok daha güzel işleri yapa-
caktır" ifadelerini kullandı. DHA

Esenler Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında konuşan Binali Yıldırım, 
"Ülkemiz ve milletimiz için güzel işleri yaptım ve bugünlere geldim. 31 Mart'ta Türkiye'de
seçimler yapıldı. Her yerde seçim bitti. İstanbul'da seçimin kavgası bitmedi" dedi

İBB Meclisi
bugün toplanıyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi,
bugün günü toplanıyor. YSK kararı ile
İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin
ardından toplanacak mecliste, seçilmiş
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun su
ve öğrenci indirimi talimatıyla ilgili
nasıl bir adım atılacağı merak konusu

istAnbul Valisi ve İBB Baş-
kan Vekili Ali Yerlikaya im-
zası ile İBB Meclisi ve İSKİ

genel kurulu çağrı gündemi gönderildi.
Gündemde “2018 yılı kesin hesabı hak-
kında Bütçe ve Denetim Müdürlüğü”
telifi ile İSKİ genel kuruluna ilişkin tek-
lifler yer aldı.İSKİ genel kuruluna ilişkin
gündemde tarife değişikliğine dair bir
madde de bulunuyor.

İndirimler merak ediliyor

İmamoğlu su birim fiyatında yüzde 40
indirim yapılması için talimat vermişti.
İSKİ'nin tarife değişikliği ile ilgili tekli-
finde su fiyatlarında nasıl bir değişiklik
yapacağı merak konusu. Ayrıca İma-
moğlu aylık öğrenci kartının 85 liradan
50 liraya düşürülmesi, 0-4 yaş arası ço-
cuklu anneler için ücretsiz yolculuk, 0-
12 yaş arası çocuklara ücretsiz yolculuk,
dini-milli-resmî bayramlarda toplu taşı-
manın ücretsiz olması konularının
Mayıs ayı meclisinde gündeme getirile-
ceğini açıklamıştı.

Anneler Günü dolayısıyla Edirnekapı
Şehitliği'nde çocuklarının mezarlarını ziyaret
eden şehit anneleri, duygusal anlar yaşadı

Silivri iftarda buluştu
silivri Belediyesi’nin Ramazan boyunca
ilçenin dört bir yanında kurduğu Gönül
Sofraları’nın bir diğeri Büyükçavuşlu’da

gerçekleştirildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz’ın ev sahipliğinde düzenlenen Gönül Sofrala-
rı’nın bir diğeri Büyükçavuşlu Mahallesi’nde kuruldu.
Kapalı pazar yerinde aynı sofrayı paylaşan Büyükça-
vuşlu sakinleri yaşlısından gencine bir araya gelerek
oruç açtı. Belediye Meclis Üyeleri ve mahallelilerin
katılımıyla gerçekleşen iftar programında konuşan
Belediye Başkan Yardımcısı Harun Akkan, “Belediye
Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’ın sevgi ve selamla-
rını iletiyorum. Kendisi İstanbul’daki başka bir iftar
programı dolayısıyla bugün burada olamadı. Gönül
sofrasına katılımınızdan dolayı duyduğu mutluluğu
sizlere iletmek istedim. Allah oruçlarınızı kabul etsin.
Hayırlı ramazanlar diliyorum” dedi.

Annelere özel açılış 
ArnAvutköy Belediyesi, Anneler
Günü sebebiyle ‘Özel Anneler' resim ser-
gisi açılışı ve karanfil dağıtımı gerçekleş-

tirdi. Arnavutköy Kültür Merkezinde yapılan
etkinliğe, Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş,
Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Bal-
tacı, Fotoğraf Sanatçısı Deniz Kozan ve çok sayıda
vatandaş katıldı. Kurdele kesimi sonrası açılışı yapı-
lan sergide Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet
Haşim Baltacı ve Arnavutköy Kaymakamı Ahmet
Odabaş, Fotoğrafçı Deniz Kozan'dan fotoğraflar
hakkında bilgi aldı.

Binali
Yıldırım



İ nsanoğlunun hırslı varlıklar olduğunu
anlatan gereksiz hırsın, yenilgiyi 
hazmedememenin küçüklüğünü 

gösteren bir atasözüdür. "yenilen güreşçi 
güreşe doymaz"

Bazen tavla bile oynarken karşılaşırsınız
böyleleriyle, hadi ama bi kere daha,bi kere
daha oynayalım der yenilen kişi bazen ha-
zımsızlıktan bazen kibirden bazen hırstan
kabullenemez yenilgiyi.

Sonucun değişmeyecek olması aklına ge-
lebilecek en son şeydir.

İnsanlık için güzel şeyler yaratan, üreten,
aynı zaman da kendi içinde güzellikler ka-
zanmış demektir.

Fazla hırsla ilgili olarak anlatılan kıssa-
dan hisse bir hikaye ve yaşanmış gerçek bir
olay anlatayım istedim bu gün size 
konuyla ilgili.

Ulu bir kavak ağacının yanında bir kabak

filizi boy göstermiş. Bahar ilerledikçe bitki
kavak ağacına sarılarak yükselmeye başla-
mış. Yağmurların ve güneşin etkisiyle müthiş
hızla büyümüş ve neredeyse kabak ağacıyla
aynı boya gelmiş.

Bir gün dayanamayıp sormuş kavağa;
Sen kaç ayda bu hale geldin ağaç?

"10 Yılda" demiş ağaç. "10 Yılda mı?"
diye gülmüş ve çiçeklerini sallamış kabak.
"Ben neredeyse 2 ayda seninle aynı boya gel-
dim bak!"

"Doğru" demiş ağaç "doğru"
Günler günleri kovalamış ve sonbaharın

ilk rüzgârları başladığında kabak önce üşü-
meye sonra yapraklarını düşürmeye, soğuk-
lar arttıkça da aşağı doğru inmeye başlamış.

Sormuş endişeyle kavağa; Neler oluyor
bana ağaç?

''Ölüyorsun'' demiş kavak.
''Niçin ?''

"Benim on yılda geldiğim
yere sen iki ayda gelmeye çalıştığın için."

Hırs, bir sandalın yelkenini şişiren rüz-
gara benzer; fazlası gemiyi batırır, azı da
gemiyi olduğu yerde tutar.

Şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir.
Başkalarına karşı zafer kazanan kuvvetlidir.
Kendi nefsine karşı zafer kazanan ise 
kudretlidir.

1940'lı yılların ortasında Adana Demirs-
por su topu takımı kurar. Takımın başına da
Muharrem Gülergin getirilir. Ama problem
şu ki Adana'da nizami havuz bir tanedir ve
onda da pek sıra gelmez zengin çocukların-
dan. Muharrem hiç gocunmaz. 

DSİ kanallarında çalıştırır Adana'nın
gençlerini. Kendi de zaten 20 yaşında var

yok. Demirspor'lu gençler kanala su veril-
dikçe çalışarak önce Çukurova şampiyonu
olurlar. Sonra İstanbul Moda Havuzunda
Türkiye finallerine katılırlar. Gençler oto-
büste yatmakta maç günü havuza girip ra-
kiplerini yenmektedir. Sonunda finale 
kadar gelirler.

Üstelik antrenörlük ve kaptanlık yapan
Muharrem'in parmağı da kırılmıştır. Rakibi
7-6 yenerler ama herbiri kendi arabası ile
gelen yalı çocukları ilk defa doğru düzgün
havuz gören, otobüste yatan Adanalılara ye-
nilmeyi yediremez kendilerine.

Başlarlar itiraza "efendim top beş gram
normalden ağır", "Adanalıların kaptanın eli
sargılı oynadı " ... bin tane itiraz. Üstelik
anne - babaları da kalantor.. Hakemler şaş-
kın halde beklerken Muharrem Gülergin bu
kadar tantanaya dayanamaz, eldindeki sar-
gıyı çıkarır ve Demirspor tarihine geçen o
cümleyi söyler; "TAMAM LAN! GİRİN
SUYA! BAŞTAN OYNUYORUZ" 

Maçın sonunda Demirspor bu kez 12-0

kazanır... Demirspor ondan sonraki 16 sezon
boyunca üst üste Türkiye Şampiyonluğunu
alıp "YENİLMEZ ARMADA" ünvanı alır...

İnsanlardaki hırs her zaman olumlu so-
nuçlar yaratmıyor. Kişinin hırsı bir başka-
sıyla rekabete ve alt etmeye yönelince akla
gelmedik olumsuzluklara yol açabiliyor.
Önemli olan kişinin hırsını nasıl ve ne yöne
kanalize ettiğidir.

Yani demem o ki; Yenilgiyi kabullenme-
yip, mızmızlananlar durduk yere başlarına
YENİLMEZ ARMADA belasını alır.

Barış Manço şifreyi çoktan çözmüş oku-
yup anlamak ta bize kalmış

"Yaz dostum,
Yoksul görsen besle kaymak bal ile
Yaz dostum,
Garipleri giydir ipek şal ile
Yaz dostum,
Öksüz görsen sar kanadın kolunu
Yaz dostum,
Kimse göçmez bu dünyadan mal ile"
Vesselam

Tamam lan! Girin suya!
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C umhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Birlik Vakfı Genel
merkezinde gerçekleştirilen,

39. Geleneksel Birlik Vakfı iftarında
yaptığı konuşmasında “Türk milleti
nasıl 15 Temmuz'da gerektiğinde canı
pahasına iradesine sahip çıkmışsa, 23
Haziran'da da özgür iradesiyle terci-
hini yapacaktır. Ben buna inanıyo-
rum. Türk demokrasisi 23 Haziran
imtihanından da Allah'ın izniyle hep
birlikte alnının akıyla çıkacaktır" dedi. 

Tabiat boşluk kabul etmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Birlik Vakfı Genel Merkezi'nde

gerçekleştirilen 39. Geleneksel Birlik
Vakfı İftarında yaptığı konuşmaya, ka-
tılımcıların Ramazan-ı Şerif'ini tebrik
ederek başladı. Vakıf faaliyetlerinde
genç kuşaklara yönelik eğitim ve kül-
tür faaliyetlerine daha çok ağırlık ver-
meleri gerektiğini belirten Erdoğan,
"Gerek Gezi olaylarında şahit olduğu-
muz manzaralar, gerekse 15 Temmuz
gecesi yaşadığımız büyük ihanet Birlik
Vakfı'nın omuzlarındaki yükün ne
kadar ağır olduğunu hepimize göster-
miştir. Tabiat boşluk kabul etmez. Her
iki hadisede gördüğümüz gibi şayet
biz sahip çıkmazsak, gençlerimizin
vatan, millet ve memleket düşmanı

habis ellerin oyuncağı haline gelmesi
sadece an meselesidir. Çok açık ve net
söylüyorum FETÖ, PKK ve DEAŞ
gibi katil sürülerine kaptırdığımız her
gencimizin vebali bizlerin, bizim gö-
nüllü teşekküllerimizin üzerindedir"
diye konuştu. 

Yine feryatlar yükseliyor

"İsrail yönetimi abluka ve ambargoyla
açık hava hapishanesine çevirdiği
Gazze'ye yine bomba yağdırıyor"
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Su-
riye'nin eli kanlı rejimi, İdlib'te yaşa-
yan sivilleri, hastane ve okulları bu
ramazan gününde varil bombalarıyla

vurmakta hiçbir beis görmüyor. Ye-
men'deki yüz binlerce çocuk kirli bir
savaşın kurbanı olarak açlık ve kıtlığın
pençesinde kıvranıyor. Libya'da, sırf
petrol kuyularının kontrolü için bir ki-
ralık katilin azgınlıklarına göz yumu-
luyor. Arakan'dan Somali'ye,
Afganistan'dan Irak'a kadar, gönül
coğrafyamızın dört bir yanından
maalesef bu ramazanda yine duman-
lar, yine feryatlar yükseliyor" şeklinde
konuştu.

Hak arama mücadelesi

Erdoğan, Avusturya'da ki 2 yıl sonra
iptal edilen Cumhurbaşkanlığı seçi-

mini örnek göstererek, “Avusturya'da
cumhurbaşkanlığı seçimi 2 yıl sonra
iptal edilebiliyor. Hiç ses duydunuz
mu, 'Nasıl böyle bir şey olabilir' diye
herhangi bir serzeniş duydunuz mu?
Bakın, 2 yıl sonra cumhurbaşkanlığı
seçimi iptal edilebiliyor. Bizde ise sa-
dece müracaat edişimiz bile Batı'yı ra-
hatsız ediyor. Bu, bizim milli iradenin
hakkını arama mücadelesidir. Bu,
bize gönül verenlerin hakkını arama
mücadelesidir. Biz de hakkımızı
arama mücadelesini verdik, YSK
onlar da sağ olsun haklı kararımızı
teyit ettiler" ifadelerini kullandı. 
DHA

Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

Ysk da sag olsun
kararımızı 
teYıt ettı
İstanbul'da Birlik Vakfı'nın iftarına katılan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, AK Parti'nin seçim sonuçlarına itiraz etmesinin batıyı
rahatsız ettiğini belirterek, "Bu, bizim milli iradenin hakkını
arama mücadelesidir. Biz de hakkımızı arama mücadelesini
verdik, YSK onlar da sağ olsun haklı kararımızı teyit ettiler" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Türkiye'nin hiç kim-
senin müstemlekesi, mandası
olmadığını vurgulayarak,
"Topraklarında darbeci katil-
leri ağırlayanlar, bize hukuk
dersi veremez. Seçimle işba-
şına gelmiş Venezuela Devlet
Başkanını devirmeye çalışan-
lar, bize demokrasiden bahse-
demez. İsrail terörüne
seslerini yükseltmeyenler,
Seçim Kanunu çerçevesinde
yürüttüğümüz hak mücadele-
sine laf edemez. Türk milleti
nasıl 15 Temmuz'da gerekti-
ğinde canı pahasına iradesine
sahip çıkmışsa, 23 Haziran'da
da özgür iradesiyle tercihini
yapacaktır. Ben buna inanıyo-
rum. Türk demokrasisi 23 Ha-
ziran imtihanından da
Allah'ın izniyle hep birlikte al-
nının akıyla çıkacaktır" dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
eski Başkanı İsmail Kahra-
man ve Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'a konuşmalarının
ardından hediye takdimin de
bulundu. Erdoğan, programın
ardından kendisini dışarı bek-
leyen vatandaşların yoğun il-
gisi eşliğinde Kısıklı'da
bulunan konutuna gitti.

Türkiye 
kimsenin
mandası
değildir

Erdoğan, “23
Haziran’dan
Allah’ın izniyle
alnımızın
akıyla çıkmayı
başaracağız”
diye konuştu.

MHPGenel Başkanı Devlet
Bahçeli, partisinin İstanbul İl
Teşkilatının iftar programına ka-

tıldı. Yeşilköy WOW Otel'deki programda
konuşan Bahçeli, "Büyük Türk düşünürü
Yusuf Has Hacip, insan için faydalı 3 şey-
den bahsetmiştir. Bunlardan birincisi
erdem, ikincisi utanma, üçüncüsü ise doğ-
ruluktur. Yine büyük düşünürümüz, asırlar
öncesinde yöneticilerin akıllı, bilgili, adil,
soylu, haya sahibi, yumuşak huylu, merha-
metli, gözü tok, sabırlı, alçak gönüllü ve
sakin tabiatlı olmalarını tavsiye etmiştir.
Tam da bugüne uyacak şu derin ikaz ve tes-
piti yaşadığı dönemde dile getirmiştir.
'Doğru yap, doğru söyle, doğruyu gizleme
ancak gammaz olma, dedikodu yapma'.
Temiz olan kendini temiz tutar. Temiz olan-
lar temizleri tutar. İstanbul, tertemiz vic-
danlara emanet edilmelidir. İstanbul,
şaibesiz, şüphesiz, lekesiz, iradeyle yüksele-
bilecektir. Erdemden uzaklaşmış, utanma
duygusundan mahrum kalmış, doğruluğu
kaybolmuş, siyasi ihtiras sahiplerinin, Bala-
sagunlu Yusuf'un hikmet dolu duyuş ve
seslenişinden ders alması beyhude bir
avunmadır" dedi.

Yörüngemizden kopmadık

"Bir yanda erdemli olduk, diğer yanda en-
gelleri aştık. Bir yanda sukut kadar kimsesiz
diğer yanda çığlık kadar hür olduk" diyen
Bahçeli, "Bir yanda mazlumların umudu

diğer yanda zalimlerin
korkulu rüyası haline
geldik. İnançlarımız-
dan taviz vermeden,
iddialarımızın sanca-
ğından tuttuk. Şükür-
ler olsun ki her rüzgara
yelken açacak kadar
tarihsel yörüngemiz-
den kopmadık. Her
gürültüyü pabuç bıra-
kacak kadar özümüze
yabancı düşmedik. Cumhurla cumhuriyeti
kaynaştıran, hak ile haklıyı buluşturan, mil-
letle milliyetçiliği kucaklaştıran, tarihsel ve
yüksek bir şuurun bugünkü temsilcileriyiz
ve de yolumuza Cumhur İttifakı olarak
devam ediyoruz. Ne mutlu bizlere ki gönül-
leri birleşenler 'Cumhur İttifakı' diyor. 
Haktan, hakikatten, halktan yana olanlar
Cumhur İttifakı ile doğruluyor. Vatan,
bayrak, millet sevgisinde eriyenler Cumhur
İttifakı ile geleceği kavrıyor. Allah aşkıyla
yanan yürekler Cumhur İttifakı ile umutla-
nıp, ufuk ötesine bakıyor" ifadelerini 
kullandı. 

Bu zillete onay verilir mi?

"İstanbul, Türkiye'nin özeti, Türk vatanının
övüncüdür" ifadelerini kullanan Bahçeli,
"Sorarım sizlere, Türk milletinin gururu,
gıpta edilecek kıymeti olan İstanbul boyun-
duruk altına nasıl girecektir? İstanbul'un

kaderi terör örgütlerinin, yani Haçlı yedek-
lerinin tasallutuna nasıl havale edilecektir?
Kandil çetesi, Pensilvanya şebekesi nasıl
olup da İstanbul'da söz geçirecekler, Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı seçimini hangi
yetkiye dayanarak etkileyebileceklerdir? Bin
yıllık kardeşliğimizin celladı, milli varlığımı-
zın düşmanı bu hıyanet ortaklarına inanan,
umut bağlayan vicdan sahibi tek bir insanı-
mız olabilecek midir? İstanbul böylesi bir
zillete onay verebilir mi? İstanbullu kardeş-
lerim böyle bir rezalete olur diyebilir mi?"
diye sordu. 

Yerin dibine batsın güzeliniz

Terör örgütlerinin demokratik güç birliğin-
den bahsettiğini ifade eden Bahçeli, "PKK'lı
caniler devamlı açıklamalar yapıp Ekrem
İmamoğlu'nu övüyorlar. Ağız birliği etmiş-
ler, CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan
adayına destek mesajları paylaşıyorlar.

Neymiş, çok güzel şeyler olacakmış. Yerin
dibine batsın sizin güzeliniz. Çirkinlik ne
zamandır güzel olarak görülüp değerlendi-
riliyor? Biliniz ki, çirkin görünür, güzel bü-
rünür. Kundaktaki bebeklere kurşun
atılırken de güzel şeyler mi oluyordu? 19
Nisan'dan bugüne kadar 12 vatan evladı
şehit düşerken de çok güzel şeyler mi yaşa-
nıyordu? FETÖ çok güzel şeyler olacak
diyor, CHP de papağan gibi aynı şeyi tek-
rarlıyor. Martın sonu bahar diyorlardı, de-
mokrasinin kara kışını yaşattılar. Bir CHP
milletvekili, 'Kaynayan kazan taşmaz mı,
sandıkları aşmaz mı, seçmenin oyunu yok
sayan darbeyle buluşmaz mı?' diyecek
kadar millet düşmanı haline gelebilmiştir.
Darbe çağrısı büyük bir suçtur, hesabı mut-
laka sorulmalıdır. İyiyi kirlettiler, güzeli leke-
lediler, kısacası değerlerimize kast ettiler.
İşte zillet budur, işte rezalet bu kadar küs-
tah ve cüretkardır" diye konuştu.  DHA

Bahar gelecekti
kara kış yaşattılar!
Partisinin İstanbul İl Teşkilatının iftar programına katılan Devlet
Bahçeli, İstanbul seçimleri üzerinden CHP'yi eleştirdi. "Martın sonu
bahar diyorlardı, demokrasinin kara kışını yaşattılar" diyen Bahçeli,
"İstanbul böylesi bir zillete onay verebilir mi?" dedi

CHP İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nun yeni
seçim kampanyasının ayrıntıları ortaya
çıkmaya başladı.  İl Başkanı Canan Kaf-

tancıoğlu, görünen gürültü koparan değil görünme-
yen bir kampanya yürüteceklerini, büyük mitingler
düzenlenmeyeceğini, ramazan boyunca iftar ve sahur
saatleri arasında tek tek evlerin ziyaret edileceğini
anlattı. Kampanya boyunca CHP’nin kazanamadığı il-
çelerdeki belediye başkan adayları da sahada olacak.
YSK’nın iptal kararına da tepki gösteren Kaftancıoğlu,
İstanbul seçimlerinin sandıktan AK Parti çıkmadığı
için iptal edildiğini vurgulayarak “Ama şunu bilmiyor-
lar 23 Haziran’da da sandıktan AKP çıkmayacak.
Artık İstanbul halkı ne istediğini biliyor” dedi.

Tüm İstanbul'un adayı
Sözcü'ye konuşan Kaftancıoğlu, "31 Mart seçimlerine
giderken Ekrem İmamoğlu ittifak adayıydı ama İstan-
bul ittifakı kavramını da açıklayarak tüm İstanbullu-
lara hitap etmiştik. Özelikle 6 Mayıs sandık
darbesinden sonra bizim 31 Mart öncesinde anlattığı-
mız gerçeklik ortaya çıktı. Artık Ekrem İmamoğlu itti-
fak adayı değil tüm İstanbulluların adayı olarak
kampanyayı yürütecek” dedi. Bu süreçte Ekrem İma-
moğlu sahada kendisini, yapacaklarını anlatırken
CHP örgütünün de İmamoğlu'nun mağduriyeti konu-
suna odaklanacağını dile getiren Kaftancıoğlu

“Ekrem İmamoğlu
mağdur edilirken asıl
mağdur edilmek is-
tenenin İstanbul
halkı olduğunu anla-
tacağız. Stratejideki
söylemlerimiz yine
yerel söylem olacak.
31 Mart'tan önce
yaptığımız gibi bire
bir temaslarla ola-
cak, yine büyük 
mitingler yapmaya-
cağız büyük toplan-
malar olmayacak”
diye konuştu.

CHP’de parola

sessizlik

Bahçeli, MHP İstanbul İl Teşkilatı’yla bir
araya geldi. Gündeme ilişkin konuştu.

Canan
Kaftancıoğlu
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ACTI AGZINI
YUMDU GOZUNU
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, oyunu kullandıktan sonra Galatasaray maçıyla ilgili sert açıkla-
malarda bulundu. Orman, Galatasaray-Beşiktaş maçı için "Maçı katletti" açıklamasında bulundu.
Orman, özellikle Galatasaray maçı hakemi Bülent Yıldırım hakkında ağır cümleler sarf etti

B eşiktaş Başkanı Fikret
Orman, oyunu kullandıktan
sonra Galatasaray maçıyla

ilgili sert açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ı hakemi hedef al-
makla ve hakem tarafından kul-
lanmakla suçlayan Orman, Türk
futbolunda adalet olmadığını söy-
leyerek sert ifadeler kullandı.

Bu hakemlerle olmaz

Türk futbolunun hakemlerden kay-
bettiğini ifade eden Orman,
“Bugün son kongrem. 3 dönemden
fazla başkan olunamıyor. Dün kon-
gre söylediğim bir söz, farklı yer-
lere çekilmeye çalışıyor. Niyetim o
değildi. Benim 2 tane kızım var,
bütün bayanlardan özür diliyorum.
Beşiktaş'ın bütün şampiyonlukları
berraktır. Benimle birlikte gelen 2
şampiyonluk da böyle olmuştu.
Ben üsluplu konuşuyorum ama

bundan ne taraftarım memnun
oluyor ne de kamuoyu memnun
oluyor. Bu hakemlerle bu futbol bir
yere gelmez. Temizlik
yapmayan MHK, bugün için söyle-
miyorum sezon sonu için söylüyo-
rum. Bunları temizlemezlerse
durmasınlar, gitsinler! Çok ağır
söylemek mümkün, ben de yapabi-
lirim ama futbolun marka değerine
hizmet etmeyiz. Dün gördük! Maça
çıkmadan kafasında maçı oyna-
yan hakemler ile bu iş
olmaz. MHK bunları temizlemezse
o koltukta oturmasın. Bu hakemle-
rin bir an önce Türk futbolundan
temizlenmesi lazım! VAR odasında
Galatasaraylı yöneticiler olsa
böyle kararlar veremez” dedi.

VAR hakemi futbolu bilmiyor

VAR hakemilerinin futbol bilmedi-
ğini anlatan Orman, “Beşiktaş ca-

miası böyle şampiyonlukları iste-
mez zaten. Yazık. VAR hakemi fut-
bolu bilmiyor. Neden hakemi
çağırdığını bilmiyor. Bizim kim-
seyle kişisel sorunumuz yok. Bir
Aziz Bey vardı. O bizle uğraşıyordu
biz de onla uğraştık.  Beşiktaş ca-
miası böyle şampiyonluk istemez
zaten! Bülent Yıldırım'ın yaptıkla-
rını kimse yapmadı! Bülent
şimdi TFF'den birilerini araya
koyup, "Bülent maç alsın, Bülent
iyi çocuk" dedirtiyor! Ne iyi ço-
cuğa ya! Ben yabancı hakem ta-
raftarı değilim ama geçiş
döneminde yurt dışından hakem
getirsinler. Bu yaşlı ve kötü ha-
kemleri göndereceklerse fark
etmez. Bülent Yıldırım tecrübe-
sinde bir hakem gelip de o hata-
ları yapar mı! Bülent'in yaptığı
hataları kimse yemiyor” diye 
konuştu.

Bunların silinip
gitmesi lazım
Türkiye'de futbola yön
verenlerin hiçbir
hükmü olmadığını da
anlatan Orman şöyle
konuştu, “Ben, yo-
rumcular, futbol
adamları, MHK yemi-
yor! Oradaki yediği-
miz golleri Beşiktaş
yememesi lazım ama
2-0'dan sonra Beşiktaş
lehine eyyam yapıyor!
Geldi maçı katletti.

Herkes gördü bunları.
Bunların silinip git-
mesi lazım. TFF'yi yö-
netecekler adam gibi
yönetecekler. Bir ge-
cede Caner için kural-
lar değişti, 20 gündür
hakem sayısı artırıla-
mıyor. Bu işe aday
olacaklar çalışmak için
gelmeli. TFF zaman
geçirmek için gelinen
bir yer değildir.”

Emre Akbaba
için gözyaşı
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının 67. dakikada
sakatlanan Emre Akbaba'nın sağ ayak kaval kemiği
kırıldı. Gözyaşlarıyla hastaneye kaldırılan tecrübeli
fubolcu herkesi üzdü. 26 yaşındaki oyuncunun en az
10 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi

Galatasaray, Emre
akbaba şoku ile sar-
sıldı. yıldız futbolcu,
ayağına aldığı darbe-
nin ardından talihsiz
bir sakatlık yaşadı.
sedye ile ambulansa
bindirilen Emre'nin
sağ ayak kaval kemi-
ğinin kırıldığı bildi-
rildi. akbaba'nın saha
içindeki durumunu

gören futbolcular
üzüntüden kendilerini
yere bıraktı. Hasan
Şaş ve Ümit Davala
de hemen sahaya
girdi.

10 ay uzak kalacak!

sabah'tan Mehmet
Özcan'ın haberine
göre gözyaşlarını tu-
tamayan tecrübeli fut-

bolcunun en az 10 ay
sahalardan uzak ka-
lacağı ifade edildi.
Kulüpten yapılan açık-
lamada "Emre akba-
ba'nın sağ cruris tibia
ve fibula (kaval ve
baldır) kemiklerinde
kırık mevcuttur. Oyun-
cumuz yarın (bugün)
ameliyata alınacaktır"
denildi.

10 AY
SAHALARDAN

UZAK
KALACAK

Nereden nereye Atınç!

Bundesliga ekiplerinden RB Le-
ipzig'de spor yaşamını sürdüren

ve Almanların "Türk Kulesi"
diye çağırdığı Atınç Nukan, TRT

Spor'da yayınlanan Sporcu Vize-
si'ne konuk oldu. Siyamend 

Kaçmaz'a birbirinden ilginç anı-
larını anlatan Atınç Nukan, Leip-

zig'e transfer hikayesinin nasıl
geliştiğinden, kendisini A ta-

kıma alan Mustafa Denizli'nin
"Böyle çalım yersen seni geldi-
ğin yere gönderirim" sözlerinin
kulaklarında sürekli çınladığına

kadar önemli sırlar verdi

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi müsabaka-
sında Benfica karşısında 3-0 geriye düştükleri
ve kimsenin beklemediği tarihi geri dönüş sı-
rasında yedek kulübesinde oyuna girmeyi
beklerken Cenk Tosun ve Necip Uysal ile ger-
çekleştirdikleri diyaloğu anlatan Atınç Nukan,
"Necip yedek, Cenk yedek, ben de yedeğim.
İnanılmaz bir atmosfer var; taraftar müthiş,
her şey süper gidiyor. Bir anda 3-0 mağlup
duruma düştük. Moraller bozuldu, taraftarlar
alkışları ile bizi canlandırmaya çalışıyor.
Sonra soyunma odasına girdik. Tam çıkarken
Cenk oyuna giriyordu, ben de Necip ile tü-
nelde yürüyorum; dedim ki; 'Oyuna girmeyi
çok istiyorum. Şöyle bir gol atsak da oyuna
atsam kendimi var ya müthiş olur tam hava-
dayım. Çeviririz maçı.' Cenk, Şampiyonlar
Ligi'nde yılın golü seçilen o müthiş vole go-
lünü attı. Muhteşem bir goldü. Golü attı, beni
çağırdılar, oyuna girdim. Takım halinde müt-
hiş bir top oynadık ikinci yarıda. Aboubakar
son dakikada attığı golle durumu 3-3'e getirdi.
Hatta ben o Aboubakar'ın attığı golde son
dakika bir baktım bir anda ceza sahasında
buldum kendimi. O atmosferde bende far-
kında değilim o motivasyonla o hırsla gol ara-
maya gitmişim... Çünkü taraftar ateşledi bizi.
Bir baktım ceza sahasında Aboubakar'ın ar-
kasındayım orada gol kovalıyorum. Yani son
dakika 3-3 oldu ama beş dakika daha olsaydı
4-3 de yapardık. Yine de muhteşemdi, haya-
tım boyunca en çok sevindiğim maçlardan bir

tanesiydi, hatta en çok. Şu ana kadar oynadı-
ğım ve unutamayacağım en büyük maçtı.
Hani galibiyetten belki de daha da değerli
oldu. 1-0 yensen, 2-1 yensen belki o kadar da
etkisi olmazdı. Benfica karşısında Şampiyon-
lar Ligi'nde 3-0 geriden 3-3'e getiriyorsun.
Maç sonunda Necip'e, 'Sana demedim mi,
tam oyuna girmelik, çok giresim var bunu çe-
viririz' diye. O da bana, 'Evet harbiden söyle-
din, kalbin temizmiş' dedi. Çok güzel bir anı"
dedi.

Çalım yemezdim

Atınç Nukan'ın yaşadığı Leipzig şehrini
gezen, yeşillikler içinde ve kanal kıyısındaki
evine de konuk olan Siyamend Kaçmaz, RB
Leipzig'in antrenmanında Türk futbol sever-
lerin Galatasaray'dan tanıdığı Bruma ile de
komik bir diyalog yaşadı. Türkçe "merhaba"
ve "naber kanka" diyen Bruma Türk futbolse-
verlere selam yolladı. Takımın tesislerinde Al-
manca dili eğitimi de alan Nukan,
Bundesliga'da oynamanın çok güzel oldu-
ğunu her şeyden önce burada Türkiye'yi ve alt
yapısından geldiği Beşiktaş'ı temsil etme du-
rumunun söz konusu olduğunu belirterek
mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi. Beşik-
taş'ta oynarken en çok Cenk Tosun ve Necip
Uysal ile samimi olduğunu ve ailece görüştü-
ğünü de anlatan 1.96'lık Türk Kulesi profes-
yonelliğe ilk adım attığı günlerde Mustafa
Denizli ile yaşadığı anısını ise şöyle anlattı:

"Ağabey dün gibi hatırlıyorum. Yıllar geçse de
unutmam. 16 yaşındayım, Mustafa Hoca
beni A takıma aldı. Birkaç yıl öncesine kadar
statta top toplarken ya da televizyonda izledi-
ğimiz yıldızlar ile aynı ortamdaydım. İlk 'A ta-
kıma çıkacaksın profesyonel olacaksın'
dediğinde gittim antrenmana. Delgado'lar,
Tello'lar, Fabricio... hepsi orada. Bir de birbir-
lerine isimleriyle hitap ediyorlar. Ben Matias
Delgado'nun adını Delgado diye biliyorum,
ama ona diyorlar ki 'Mati' içimden diyorum ki
'Mati kim acaba?' Öyle bir deneyim yaşadım.
Bir de antrenmanın sonlarına doğru bir çalım
yedim, vurur gibi yapıp topu çektiler ben de
arkamı döndüm topa... Mustafa Hoca bir çıl-
dırdı, anlatamam. Düdüğü çaldı durdurdu
antrenmanı geldi yanıma, 'bir daha öyle çalım
yersen, seni geldiğim yere geri gönderirim'
dedi, PAF takımının binasını göstererek. 2
gün uyuyamadım sonra. Ama bana da çok
güzel bir ders oldu, hayatım boyunca unut-
muyorum onu ve öyle de çalım yemiyorum."

Türkiye'deki tutku yok

Leipzig'de insanların futbolu çok sevdiğini de
dile getiren Nukan, "Takımımız bir şehrin ta-
kımı olduğu için, nüfusun onda biri her maça
geliyor. Her maç 40-45 bine oynuyoruz. Aile-
cek geliyorlar. Alıyorlar çocuklarını, yürüyerek
gidiyorlar, eğleniyor keyfine bakıyorlar. Çok
da fanatiklik, O tutku yok tabi Türkiye'deki
gibi" diye konuştu.

İspanyol CocuGeçtiğimiz yaz başına geçtiği
Fenerbahçe'den 10. haftada 

alınan 3-1'lik MKE Ankaragücü
maçı sonrası kovulan Phillip Co-
cu'yla ilgili İspanyol basınından
gündem yaratan bir iddia geldi.
Hollandalı hocanın önümüzdeki

yaz La Liga ekiplerinden Real
Betis'in teknik direktörlüğüne

getirilebileceği duyuruldu

La Liga'da çıktığı son 5
maçta galibiyet yüzü göre-
meyen Real Betis'te kazan
kaynıyor. İspanya'da yayın
yapan Radio Marca, Endü-
lüs ekibinin iki sezondur ta-
kımı çalıştırmakta olan
Quique Setien'in görevine
son vermeye hazırlandığını
öne sürerken 60 yaşındaki
teknik adamın yerine geçe-

cek isminse Fenerbahçe'nin
eski teknik direktörlerinden
Phillip Cocu olabileceğini
duyurdu. Haberde Betis'in
sportif direktörü Lorenzo
Serra Ferrer'in Barcelo-
na'dan eski öğrencisi olan
Cocu'yla sürekli temas hâ-
linde olduğu ve Hollandalı
hocayı takımın başına getir-
mek istediği ifade edildi. 

Fenerbahçe'yle sözleşmesi
sezon sonunda bitecek olan
ve Sarı Lacivertli kulüpte kalıp
kalmayacağı en çok merak
edilen konuların başında gelen
Mathieu Valbuena'dan gelece-
ğiyle ilgili çok çarpıcı açıkla-
malarda bulundu. Ülkesi
Fransa'nın TF1 adlı televizyon

kanalında yayınlanan Telefoot
programına konuşan "Küçük
Bisiklet" lakaplı futbolcu, söz-
leşme yenileyip yenilemeyece-
ğiyle ilgili net bir karar
vermediğini söyledi. "Neler
olacağını gelecek yaz hep bir-
likte göreceğiz." diyen Val-
buena, "Fenerbahçe'yle 

sözleşme uzatabilir ya da
başka bir kulübe transfer ola-
bilirim. Yeni bir maceraya
başlamak için de herkesi din-
lemeye hazırım." ifadelerini
kullandı. 34 yaşındaki yıldız
isim, Olimpik Marsilya'ya geri
dönme ihtimaline yönelik bir
soruyaysa şu şekilde yanıt
verdi: "Marsilya, benim için
çok özel bir kulüp. Bir teklif
gelirse buna kayıtsız kala-
mam. Gidebilirim.”

Valbuena nereye?

Fikret Orman, ligin kaderini hakemlerin kötü yönde
tayin ettiğini belirterek, MHK’ya ateş püksürdü.

Orman sert
konuştu




