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Öğrenci Sendikası ve Genç İşsizler Platformu’nun ortak
çalışmasıyla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı vesile-

siyle bir rapor hazırlandı. “Gençlik Bayramında Gençliğin Du-
rumu” başlıklı raporda diplomalı işsizliğe, çalışırken okumak
zorunda kalan öğrencilere ve gençliğin diğer sorunlarına dikkat
çekildi. Genç işsizlerin sayılarındaki artışın genel işsizlik süresini
uzattığı da vurgulanan raporda, bir yıldan fazla süredir iş
arayan 15-24 yaş arası genç sayısının son 2 yılda 74 bin-
den 183 bine çıktığı belirtildi. Raporda ayrıca 15-24 yaş
arası 1 milyon 156 bin gencin hem okumak hem de çalış-
mak zorunda olduğu belirtilirken aynı yaş grubunda 3
milyon 112 bin gencin eğitim almadığı gibi, herhangi bir
işte de çalışmadığı kaydedildi.
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GENÇ iŞSiZ SAYISI ARTIYOR

Ortaya çıkan raporu doğrulayan ise gençlerin sosyal
medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ve söylem-

leri oldu. “Bayram gelmesine rağmen içinde bulundumuğuz
gerçeklik içerisinde yüzümüz gülmüyor” diyen gençler; “Aileleri-
mize karşı mahcup durumdayız. Bir yerde evde kimsenin yü-
züne bakacak halimiz yok” paylaşımlarında bulundu. İstanbul

Gençlik Derneği üyesi Aybüke Yıldız da “Bugün ortaya
çıkan veriler içinde bulunduğumuz durumun vahametini
ciddi anlamda ortaya koyuyor. Gençler gerçekten de sı-
kıntılar içerisinde, umutsuzluk içerisinde bir yaşam savaşı
veriyorlar. Herkesin ailesine karşı mahcubiyeti var. Özel-
likle üniversite mezunu gençler arasındaki işsizlik rakam-
ları ciddi boyutlara ulaşmış durumda” dedi.
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AiLELERE KARŞI MAHCUBUZ

Şikayetvar’ın, Tür-
kiye’de en fazla merak

edilen markaları sıraladığı
Trend 100 listesine göre Pos-
tegro, geçtiğimiz hafta kulla-
nıcılar tarafından 200 bin
kez görüntülendi ve şikayet-
leri yüzde 480 arttı. Uygula-
mayla ilgili erişim sorunu,
para iadesi, gizlilik ihlali gibi
başlıca konularda sorun
yaşayan kullanıcılardan
bazıları, eski sevgilisinin onu
tehdit ettiğini söyleyerek, 
şikayet oluşturdu. I SAYFA 4
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TAYlAn 
DAŞDÖĞEn

HABER

Geleneksel Türk Tiyatrosuna
65 yıl emek veren, sevilen ve

kendi ekolünü oluşturan Nejat
Uygur ile oyuncu Necla Uygur'un 

5 çocuğundan ikisi Süheyl ve Beh-
zat Uygur, 30 yılı aşkın süredir 
‘Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu'nu
devam ettiriyor. I SAYFA 9

ç

Öğrenci Sendikası ve 
Genç İşsizler Platformu’nun
raporuna göre Türkiye’de
gençler arasında işsizlik
sürekli artıyor, üniversite
mezunları da iş bulamıyor.
Yaşadıkları nedeniye 
psikolojilerinin de
bozulduğunu söyleyen
gençler sosyal medya
hesaplarından yaptıkları
paylaşımlarda, “Maalesef
bayram bile olsa 
içinde bulunduğumuz
şartlarda yüzümüz
gülmüyor” dedi

Sosyal medya zulmü var!
Koronavirüsle mücadele 
kapsamında uygulanan 'tam

kapanma' döneminde Ramazan 
Bayramı süresince bakkal, market,
manav gibi işletmeler yine saat 
10.00-17.00 arasında hizmet verecek.
Yeme içme yerleri ile online yemek 
sipariş siteleri ise daha önceden 
açıklandığı gibi, perşembe gününden
itibaren 24 saat yerine saat 01.00'e
kadar servis yapabilecek.
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İslam dininin kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'in
indirildiği ay olarak kabul edilen Ramazan
ayında tutulan orucun ardından kutlanan 

3 günlük Ramazan Bayramı bugün başladı.
Biz de Damga ailesi olarak siz değerli 

okurlarımızın bayramının mübarek olmasını
diliyor. En içten dileklerimize 

bayramınızı kutluyoruz.

BAYRAMINIZ
KUTLU

OLSUN

BAYRAM BILE
GULDURMEDI

Vatandaş otomatik

VİtEsİ DAhA 
çOK sEVDİ

Türkiye'de otomatik vites otomobil
satışları bu yılın ilk dört aylık döne-

miyle geçen yılın aynı dönemi kıyaslandı-
ğında yüzde 81,2 artışla 156 bin 695'e
yükseldi. Otomotiv Distribütörleri Derneği
(ODD) verilerinden derlediği bilgilere göre,
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam
pazarı, yılın ilk dört ayında 2020'nin aynı
dönemine kıyasla yüzde 72,4 büyüyerek 
260 bin 148 oldu. I SAYFA 6
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ÜNİVERSİTEDEN ÜLKEYE

İklim değişikli-
ğiyle mücadele

için harekete geçen Al-
tınbaş ve Boğaziçi Üni-
versitesi öğrencileri, işe
kendi kampüslerinden
başladı. Yeşil Kampüs

Yarışması’nı kazanan
ekipler, çalışmanın yak-
laşık 7.8 milyon üniver-
siteliye örnek olmasını
ve benzeri faaliyetlerin
tüm ülkeye yayılmasını
hedefliyor. I SAYFA 6
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Yeşil bir kampüs
artık mümkün

100 YIL SONRASI İÇİN KONUŞTU

Romanlarından
ekranlara uyarla-

nan “Doğduğun Ev
Kaderindir”, “Kırmızı
Oda” ve “Masumlar
Apartmanı” dizileri ile

adından söz ettiren 
psikiyatrist yazar Dr.
Budayıcıoğlu, “100 yıl
sonra kadın hakimiye-
tinde bir dünya görüyo-
rum” dedi. I SAYFA 8
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Dünyayı kadınlar
da yönetebilir

POYRAZKÖY DEĞİŞİM GÖRECEK

İstanbul’un ba-
lıkçı barınakları,

manzarası ve plajıyla
ünlü şirin köyü Poy-
razköy’ün sahiline gü-
zellik katacak, turizm

potansiyelini artıracak
“Poyrazköy Sokak
Sağlıklaştırma Projesi”
kapsamında ilk etap
çalışmaları başladı.  
I SAYFA 4
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Sağlıklı bir
sokak çalışması
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Ömrünü tiyatroya
adayan bir aile

Bayram telaşı diyorum dostlarım.
Hani böyle anne-baba, kardeşler,
ağabeyler-ablalar, teyzeler, yeğenler,

amcalar-dayılar falan. Kalabalık aile
sofraları diyorum. Böyle uyandığınız
vakit yataktan zımba gibi kalktığınız
telaşla hazırlandığınız. Kimilerinin

bayram namazı için camiye gittiği 
kimilerinin bayram ziyaretleri için 
hazırlık yaptığı sabahlar...
Ne güzel telaşlardı değil mi?

Bayram telaşı yoksa durup göğe Bakalım

Anıl Boduç’un köşe yAzısı sAyFA 7’de

Gerçeği 3 yıl sonra fark etti
Ankara'da elektrik teknis-
yeni Mehmet Cihangir

Göv'ün (33) gözüne, 2018 yılında
atölyede çalışırken fırlayan metal
parça isabet etti. Kanayan yara-
sını kendi yaptığı pansumanla ge-
çiren Göv, 3 yıl sonra gözünün
altına mıknatıs tutması sonucu
parçanın içeriye girdiğini fark etti.
Göv'ün gözaltına yerleşen parça
operasyonla alındı. I SAYFA 3
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Yaşadıkları sıkıntıları sosyal medya hesapların üzerinden paylaşayan gençler, “Bu zamanda geleceğe umutla bakabilmek maalesef
çok zor bir şey halini aldı. Hepimizin ciddi bir takım kaygı ve sıkıntıları her geçen gün fazlalaşıyor” ifadelerini kullandı.
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U zun süre ayakta kalarak iş ya-
panlar ile bazı meslek grupla-
rında kasık fıtığının çok çabuk

oluşabildiğini belirten Memorial Kayseri
Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden
Op. Dr. Hasan Uzer, kasık fıtıkları ve te-
davi yöntemleri ile ilgili bilgi verdi. Kasık
fıtıkları, karın içindeki organların (ince
bağırsaklar, bağırsak yağları gibi), karın
duvarındaki zayıf bölgelerden çıkarak cilt
altında şişlik oluşturmasıdır. Tüm yaşam
boyunca erkeklerin % 27’si, kadınların
%3’ünde bu sorun görülmektedir. Dün-
yada her yıl ortalama 20 milyon kişinin
kasık fıtığı ameliyatı olduğu bilinmekte-
dir. Genellikle ıkınma, öksürme, hap-
şırma, zorlanma gibi karın içi basıncını
artıran sebepler şişliği belirgin hale getir-
mektedir.  Eğer fıtık sıkışmaz ise yatınca
kaybolmaktadır.  Direkt, indirekt ve fe-
moral fıtık olarak sınıflansa da obturator
fıtıklar da görülebilmektedir. İndirekt fı-
tıklara toplumda sık rastlanmakta, her
yaşta görülmekte ve testislere kadar ine-
bilmektedir. Direkt fıtıklar ise adından da
anlaşılabileceği gibi direkt olarak karın

duvarının zayıf bölgesinden çıkan ve
yaş ilerledikçe görülme riski artan fı-

tıklardır. Femoral fıtıklar ise daha nadir
görülür. Kadınlarda daha sıktır ve fıtığın
boğulma riski diğer tiplerden daha yük-
sektir. 

Kasık fıtıkları neden oluşur?

Kasık fıtığının nedenleri doğumsal ya da
edinsel (sonradan) olabilir. Doğumdan
hemen sonra anatomik olarak kapan-
ması gereken açıklıklardan gelişebileceği
gibi ağır kaldırma, kabızlık, ıkınma, yaşlı-
lık, aşırı kilo alma ya da zayıflama, kronik
öksürük, idrar ve büyük abdest güçlüğü
sonucu oluşabilir. Ayrıca gebelik, kolajen
sentezi azalması, karın kaslarını zorlayıcı
hareketler ve sigara kullanımı gibi birçok
sebepten de edinsel olarak gelişebilir.
Ağır kaldıranlar ile uzun süre ayakta ka-
larak çalışanlarda (kuaför ve garson gibi)
daha fazla görülmektedir. Özellikle ağır-
lık çalışan sporcular ile ağırlık kaldırmak
zorunda olan meslek gruplarında kasık
fıtığı çok kolay oluşabilmektedir. 

Kasık fıtığının belirtilerine dikkat!

Kasık fıtıkları başlangıç aşamasında hiç-
bir belirti vermeyebilir. Hekim muayene-
sinde fark edilene kadar kişi kasık
fıtığından haberdar olmayabilir.  Kasık fı-
tığının en sık görülen belirtisi kasık bölge-
sindeki ve testislerdeki şişliktir. Şişlik
bölgesinde ağrı ve yanma olabilir. Karın
içi basıncının arttığı durumlarda şikayet-
ler artar, yatınca azalır.  Ağrı yemeklerden
sonra kramplar şeklinde görülebilir, ka-
bızlığa neden olabilir. Tüm bu şikayetler
aslında bağırsakların geçici olarak fıtık
kesesi içine girip çıkmasıyla oluşmaktadır.
Eğer fıtık çıkıyor ancak içeri girmiyorsa,
içindeki bağırsak ve bağırsak yağları bo-
ğulmuş demektir. Bu durum ‘boğulmuş
fıtık’, ‘sıkışmış fıtık’, ‘inkarsere herni’,
‘strangüle herni’ şeklinde tanımlanır.  Bu-
lantı, kusma, iştahsızlık, gaz ve büyük ab-
dest çıkaramama, karın şişkinliği, ateş,
fıtık bölgesinde kızarma ve morarma gibi
belirtiler ortaya çıkabilir. Acil bir durum-
dur, acil ameliyatla fıtığın tamiri ve bağır-
sağın yeniden kanlanması sağlanmalıdır
aksi takdirde bağırsağa yeterince kan git-
memesine bağlı bağırsakta çürüme, de-
linme, peritonit (karın zarı iltihabı)
başlayacaktır. 

Tek tedavisi cerrahidir

Kasık fıtıkları doğal seyrine bırakıldığında
küçülme ya da iyileşme olmayacağı ve
ilaçla tedavisi olmadığı için teşhis koyu-
lunca tek tedavi cerrahidir. Fıtık cerrahi-
sinde amaç fıtık kesesini olması gerektiği
batın içindeki yerine yerleştirilmesi ya da
çıkarılmasıdır. Amaç fıtıklaşmaya sebep
olan kısmi kusurun (defektin) kapatılması
ve bir daha olmaması için meşle sağlam-
laştırılmasıdır. Cerrahi tedavi öncesinde
lokal anestezi, genel anestezi ya da belden
uyuşturma (spinal anestezi) şeklinde uy-
gulanabilir. Açık ya da kapalı yöntemle
onarım yapılabilir. Kapalı yöntemler de
kendi içinde karın zarı ile cilt arasından
yapılan (TEP) yada karın içinden yapılan
(TAPP) yöntemleriyle yapılabilir. 
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Kasık fıtıkları, karın duvarı fıtıklarının % 80’nini
oluşturuyor ve erkeklerde 3 kat daha sık
görülüyor. Şişlik ve ağrı ile kendini belli eden
kasık fıtığının tek tedavisi olan ameliyatlar ise
kapalı ve açık yöntemle yapılabiliyor

Pandeminin getirdiği sosyal izo-
lasyon sürecinde evde hareketsiz-
lik ve bilgisayar başında geçirilen

uzun saatler nedeniyle pek çok kişide duruş
bozukluğu ve bunun sonucunda da boyun
düzleşmesi gibi omurga rahatsızlıkları or-
taya çıkıyor. Boyun düzleşmesinin en sık
görülen belirtisi boyun ağrısı olarak belirti-
liyor. Ağrı, sırt ve omuza yayılabiliyor ve
sonrasında bu tabloya baş ağrısı da eşlik
edebiliyor. Boyun düzleşmesi tedavi edil-
mediği takdirde yaşam kalitesini önemli

derecede etkiliyor. Memorial Antalya Has-
tanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölü-
mü’nden Uz. Dr. Feride Ekimler Süslü,
boyun düzleşmesi ve belirtileri hakkında
bilgi verdi. 

Omurga C harfi gibi görünmeli

Sağlıklı bir vücutta; omurga kafatasından
kuyruk sokumuna kadar uzanan yapısında
dört ayrı bölgede kavis gösterir. Bunlar
boyun ve bel bölgesinde C harfi gibi, sırt ve
kuyruk sokumu bölgesinde ters C harfi gibi

görüntü verir. Bu kavislerin normalden
fazla olması ya da az olması çeşitli omurga
rahatsızlıklarını ortaya çıkarır. Kemiklerdeki
bu oluşan değişiklikler hem farklı omurga-
lara hem de etrafında var olan kas grubu ve
bağlara fazladan yük bindirerek birçok
semptomun oluşmasına sebep olur. Boyun
düzleşmesi; omurgada normal olması ge-
reken bu eğriliğin azalması ve C harfi gibi
görüntünün kaybolup düz bir görüntünün
oluşması ya da C harfi görüntünün açısı-
nın azalması demektir.

Boyun düzleşmesine dikkat etmek gerek
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Son yıllarda fıtık ameliyatları kapalı olarak
gerçekleştirilmektedir. Eğer ters etki eden
bir durum (kontrendike) yoksa laparosko-
pik cerrahi tercih edilebilir. Cerrahi tedavi-
den 5-6 saat sonra hastalar yiyip
içebilmekte ve ayağa kalkabilmektedir. Bir
gece hastanede takip edilip, ertesi gün ta-
burcu edilmektedirler. Ameliyattan sonraki
3-6 aylık sürede yama yapışması olacağı
için hastalara 3 kilogramdan fazla ağır yük
kaldırmaması, kabız kalmaması, ağır eg-
zersizlere ara vermesi, öksürüp ve hapşırır-
ken o bölgeye destek olmaları
önerilmektedir. Ameliyat sonrasında ameli-
yat bölgesinde hematom, meş enfeksiyonu
ve testislerde morluk gelişmesi gibi nadir
komplikasyonlar da gelişebilmektedir.İyi-
leşme süresi kapalı ameliyatla daha hızlı
olduğundan enfeksiyon riski düşüktür.Açık
ameliyatlarda yara izi kalırken, kapalı ame-
liyatlarda iz miktarı çok daha azdır.Kapalı
ameliyatlar sonrasında ağrı seviyesi dü-
şükken, açık ameliyatlar sonrasında ortaya
çıkan ağrı seviyesi yüksektir. Kapalı ve açık

ameliyatlarda fıtığın
yeniden oluşma oranı
aynıdır. Fıtığın tekrar-
laması için cerrahla-
rın uyguladığı teknik
önemlidir. Ameliyat-
ları uzman ve tecrü-
beli cerrahların
yapması gerekir. 
Kapalı ameliyatlar
sonrasında iyileşme
daha hızlı olduğu için
normal yaşama
dönüş daha erken 
olmaktadır. 

Kapalı ameliyatlar

AVANTAJLI

Nerede hareket

orada bereket
Memorial Şişli Hastanesi Romatoloji Bölümü’nden, Doç. Dr. Sait Burak Erer, koron-
avirüs kısıtlamaları döneminde romatizma hastalarının dikkat etmesi gereken konular
hakkında bilgi verdi. Erer, “Hareket etmeyenler için hastalık her zaman kapıda” dedi 

eklemleri etkileyen, iltihaplı ya da ilti-
hapsız romatizma hastalıkları ile top-
lumda çok sık karşılaşılıyor. Pandemi

kısıtlamaları nedeniyle evlerde çok fazla zaman ge-
çirmek zorunda kalınması ve buna bağlı olarak ha-
reket etme imkanlarının azalması birçok romatizma
hastasının yakınmalarında da artışa yol açabiliyor.
Romatizma hastalarının düzenli ve bilinçli şekilde
hareket etmesi, uygun diyet ve takviyeleri uygula-
ması eklem sağlığı açısından önem taşıyor.  Roma-
tizma hastalarının hareketsiz kalmaktan mutlak
anlamda kaçınmaları gerekmektedir. Yapılan araştır-
malar, birçok eklem sorunu olan kişilerin uygun, dü-
zenli egzersize güvenle katılabileceğini
göstermektedir. Uzun süreli gözlemsel çalışmalar
Romatoid artrit (RA) gibi iltihaplı eklem hastalığı
olan kişilerde bile orta yoğunlukta, ağırlık taşıyan eg-
zersizlerin fayda sağlayabileceğini ortaya koymuştur.
Ayrıca bu hastalarda düzenli egzersiz ile daha az
kemik kaybı ve hastalık aktivitesinde artışın önlen-
mesi gibi ek faydalar da gözlenmektedir. Osteoartrit
yani kireçlenme eklemlerde yaşa bağlı olarak gelişen,
eklem kıkırdağında oluşan doku harabiyetleri ve
eklem aralığının daralmasıyla oluşan iltihapsız bir
romatizma türüdür. Osteoartritli hastalarda yapılan
araştırmalar, güçlendirme, germe ve aerobik egzer-
sizlerini birleştiren, böylece semptomları azaltan,
eklem hareket ve işlevini iyileştiren, koordinasyon ve
dengeyi geliştiren, ayrıca vücut ağırlığını kontrol
eden egzersiz programlarının faydalı olduklarını or-
taya koymuştur. Düzenli ılımlı egzersizin diz oste-
oartriti geliştirme riski taşıyan kişilerde kıkırdak
sağlığını iyileştirdiği gösterilmiştir. Zayıf uyluk kasla-
rına (kuadriseps) sahip olmanın hem dizde kireç-
lenme hem de daha fazla sakatlanma açısından bir
risk faktörü olduğu bilinmektedir.

Sabah tutukluklarına neden oluyor

İltihaplı romatizma hastalıklarında dinlenmek ve is-
tirahat etmek hastalığa ait en önemli belirtilerden
biri olarak kabul edilen sabah tutukluğu ve eklem
hareketlerinde kısıtlılıklara neden olabilmektedir.
Hasta hareket ettikçe eklem tutukluğu azalmakta ya
da tamamen düzelmektedir. Ayrıca eklem ağrıları da
hareket ettikçe hafiflemektedir. Covid-19 pandemisi
sonucu evde kalan hastalar tedavilerine devam edi-
yor olsalar bile çok hareket edemedikleri için hastalık
aktif hale gelebilmektedir. Hareketsiz yaşantı ağrı
ataklarını da davetiye çıkarabilmektedir. 

Kıkırdak sağlığını destekliyor

D vitamini kas, iskelet ve bağışıklık sistemi için çok
önemli bir vitamindir. D vitamini eksikliğinin iltihaplı

romatizma hastalığının sebeplerinden biri olabilece-
ğine ya da hastalık ataklarını tetikleyebileceğine dair
görüşler bulunmaktadır. Bu nedenle iltihaplı roma-
tizma hastalarının özellikle öğle saatlerinde 10-15
dakika boyunca dirseğe kadar kollar açık ve yüze
güneş gelecek şekilde güneşlenmeleri önerilmektedir.
Ayrıca D vitamin düzeyleri düşük olan hastaların
hekimlerine danışarak D vitamini takviyesi kullan-
maları da gerekebilir. Omega 3 veya curcumin (zer-
deçal) içeren besin ya da ürünler, romatizma
hastalıkları için önerilen ek gıda takviyeleri arasında
yer almaktadırlar.

Düzenli egzersiz tedavinin bir parçası 

Sağlıklı bir yaşam için romatizma hastalarının kilo-
larına dikkat etmeleri ve uygun egzersiz programları
ile hareketli kalmaları önerilmektedir. Herkes için her
ortamda yapılabilecek uygun egzersiz ve hareketler
bulunmaktadır. Gerek iltihaplı gerekse iltihaplı ol-
mayan romatizma hastalıklarında hareket etmek ve
düzenli egzersiz tedavinin önemli bir parçası olarak
kabul edilmektedir. Bu nedenle romatizma hastalığı
olan kişilerin mümkün olduğunca egzersiz yapma-
ları tavsiye edilmektedir. Covid-19 pandemisinin de
etkisiyle günlük alışkanlıkları değişen kişilerin du-
rumlarına uygun şekilde evde ya da açık alanlarda
egzersizlerini yapmaya devam etmeleri oldukça
önem taşımaktadır. Bu amaçla esnekliği artırıcı, güç-
lendirici aerobik egzersizlere ek olarak eklem koordi-
nasyonunu ve vücutta dengeyi sağlayacak
egzersizlerin uygulanması hastalar için oldukça fay-
dalı olacaktır. Egzersiz program ve yoğunluğunun
kişinin yaş, fiziksel özellikleri ve hastalıkları dikkate
alınarak hekim ve fizyoterapistlere danışılarak belir-
lenmesi en doğru yaklaşım olacaktır. Ancak ev
içinde çeşitli aletler yardımı ile güçlen-
dirme çalışmaları yapılabileceği
gibi, yürüme bandı ya da ev
bisikletiyle aerobik egzer-
sizlerin yapılabilmesi
sağlanabilir. Pilates,
yoga veya Tai-chi
egzersizleri de ev
ortamında ya da
kapalı alanlarda
gerçekleştirile-
bilecek çok
faydalı egzer-
sizler arasında
yer almakta-
dırlar.  
SEMANUR
POLAT

Boyun düzleşmesi şu 
belirtilerle kendini 
gösteriyor;
Boyun ağrısı.
Boyun hareketlerinde kısıtlılık.
Boyun kaslarında güçsüzlük baş ağrısı.
Sırt ağrısı.Omuzlarda yük varmış hissi 
gibi ağırlık hissi ve ağrı.
Ense ağrısı.
Eğer sinir köklerine bası olursa kollarda ağrı ve
elde uyuşma en sık görülen belirtilerdir.
Duruş bozukluğu en çok boynu etkiliyor.

Sürekli yenilenen içeriğiyle,
herkesin tarzına ve yaşına
uygun modelleri bir arada bu-

lunduran www.flo.com.tr bayrama özel
başlattığı yüzde 40’a varan indirim
kampanyasıyla avantajlı alışveriş keyfini
doyasıya yaşatıyor. Geniş ürün yelpaze-
siyle FLO, tarzına özen gösteren ve
bayram kombinlerini kusursuzca ta-
mamlamak isteyen kadın, erkek ve ço-
cuklara; casual modellerden, klasik
ayakkabılara, rahat taban yapısına
sahip sneaker’lardan yaz mevsimine
uygun sandaletlere kadar pek çok ayak-
kabı seçeneği sunuyor. Dünyaca ünlü
markaların ikonik modellerinin ve yeni
trendlerinin de yer aldığı bayram kam-
panyası www.flo.com.tr’de bayramı ışıl
ışıl geçirmek isteyenleri bekliyor.

Bayramlık için

doğru
adres

KASIK FITIĞININ
3 ÖNEMLİ 
BELİRTİSİ
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E vli, 1 çocuk babası elektrik teknisyeni
Mehmet Cihangir Göv'ün 2018 yılı-
nın Mart ayında atölyede çalışırken

fırlayan küçük metal parça, sol gözüne isa-
bet etti. Göv, kanayan yarasına kendisi pan-
suman yaptıktan sonra işine devam etti.
Göv, 3 yıl sonra atölyede arkadaşlarıyla
mıknatısın demiri çekme gücünden bahse-
derken elindeki mıknatısı göz bölgesine gö-
türdü. Bu sırada mıknatısın göz altına
yapıştığını fark eden Göv, 3 yıl önceki ka-
zada metal parçanın deri altında kalmış ola-
bileceğini düşünerek hastaneye başvurdu.
Yapılan tetkiklerde tespit edilen metal parça
operasyonla alındı. Göv, tesadüfen mıkna-
tısı gözünün altına götürdüğünde durumu
fark ettiğini anlatarak, "Mıknatıs sayesinde
gözümde bir parça olduğunu anladım.
Hastaneye gittim ve parça çıkarıldı. Beni o

sürede rahatsız eden hiçbir şey yoktu. Sa-
dece orada bir sivilce gibi duruyordu. Daha
sonra bunu mıknatıs sayesinde öğrendim.
Orada siyah bir uç duruyordu. Mıknatısı tu-
tunca anladım ki orada parça kalmış. Ame-
liyat kararını almak benim için zor oldu.
Ama bunun gözüme ileride olumsuz bir etki
yaratabileceğini düşündüğüm için bunu
oradan aldırmam gerektiğini düşündüm. Şu
anda herhangi bir sıkıntım yok. Ameliyatımı
oldum ve o günün akşamında çıktım. Ben
bu konuda hassas davranamadım. 'Ufak bir
sıyrıktır' diye düşündüm; ama sıyrık değil-
miş parça gelip girmiş" dedi.

Mıknatıs yeri değiştirebilir

Ameliyatı gerçekleştiren Sağlık Bilimleri
Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Mus-

tafa Köşker, hastanın durumunu anlatarak,
"Gözüne metalik bir yabancı cisim kaçmış.
Önce herhangi bir şikayeti olmadığı için
doktora başvuruda bulunmamış. Ardından
2 yıl sonra kulaktan dolma bilgilerle mıkna-
tısla alt göz kapağındaki metalik yabancı
cismin yerini buluyor ve çıkarmamız için
bize başvuruda bulunuyor. Biz de bu meta-
lik cismi küçük bir operasyonla çıkardık. Bu
şekildeki olaylarda yani mıknatısla yabancı
cisimlerin yerlerinin bulunması kesinlikle
önerdiğimiz bir uygulama değil. Herhangi
bir travma durumunda böyle bir yaklaşım
göz içindeki metal yabancı cismin yerini de-
ğiştirerek göze zarar verebilir. Dolasıyla
böyle bir travma durumunda kendi kendi-
mize müdahale etmek yerine direkt olarak
doktora başvurmak daha doğru bir uygu-
lama olacaktır" diye konuştu.  DHA

Milli Savunma Bakanlığı,
Irak'ın kuzeyinde başlatılan
Pençe-Yıldırım operasyonu

kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok
sayıda silah, mühimmat ve yaşam malze-
mesi ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlığın
Twitter hesabından yapılan açıklamada,
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuze-
yinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-

Yıldırım operasyonları ile teröristlere
darbe vurmaya devam ettiği belirtildi. Ba-
şarıyla devam eden Pençe-Yıldırım ope-
rasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya
ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam
malzemesinin ele geçirildiği belirtildi. Açık-
lamada ele geçirilen silah, mühimmat ve
malzemeler şöyle sıralandı; "3 RPG-7 ro-
ketatar, 3 M-16 piyade tüfeği, 5 AK-47 pi-

yade tüfeği, 2 adet 7.62 milimetre PKMS
makinalı tüfek, Kanas, av tüfeği, 36 taar-
ruz- savunma el bombası, 20 kilo patlayıcı,
1500 PMK mühimmatı, 500 AK-47 pi-
yade tüfeği mühimmatı, 41 RPG-7 anti
tank mühimmatı, 52 RPG-7 sevk fişeği, 2
telsiz, 4 KWA jeneratör, hilti, 2 el dürbünü,
2 kamuflajlı termal şemsiye, 2 jelikan 
benzin."

PKK’ya ağır darbe vuruldu
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Ankara'da elektrik teknisyeni Mehmet Cihangir Göv'ün
(33) gözüne, 2018 yılında atölyede çalışırken fırlayan
metal parça isabet etti. Kanayan yarasını kendi yaptığı
pansumanla geçiren Göv, 3 yıl sonra gözünün altına

mıknatıs tutması sonucu parçanın içeriye girdiğini fark
etti. Göv'ün gözaltına yerleşen parça operasyonla alındı

Korkutmak isterken
ölümüne sebep oldu
Ankara'nın Keçiören ilçesinde Ahmet Öztaş'ın (31) öldüğü, kardeşi Fırat Öztaş'ın (22)
yaralandığı berber dükkanındaki silahlı saldırı ile ilgili davada 3'ü tutuklu 4 kişinin
ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Saldırıyı gerçekleştiren 
tutuklu sanık Emrah Kesim, Fırat Öztaş'a korkutmak için ateş ettiğini söyledi

Huylu
huyundan
vazgeçmedİ
Bursa'da kısıtlamada rezidanstan
çıkarken polisi görünce lüks 
otomobiliyle kaçan Fatih K.
(28), yaklaşık 5 kilometrelik
kovalamacanın ardından yakalandı.
Cezaevinden izinli çıktığı belirlenen,
polise sahte izin belgesi gösteren
Fatih K.’ye trafik kurallarını ve
kısıtlamayı ihlalden 10 bin 
199 lira ceza kesildi

Merkez Nilüfer ilçesi Beşev-
ler Mahallesi Yıldırım Cad-
desi'nde dün, bir rezidansın

otoparkından çıkan 34 DSZ 721 plakalı
otomobili gören Nilüfer Suç Önleme ve
Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sü-
rücüye 'dur' ihtarında bulundu. İhtara
uymayan sürücü kaçtı, polis ekipleri de
peşlerine düştü. Yaklaşık 5 kilometrelik
kovalamacanın ardından otomobil, Os-
mangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bul-
varı’ndaki polis uygulama noktasında
durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünde

sürücü Fatih K.’nin cezaevinden izinli çık-
tığı belirlendi. Fatih K.’nin polise ibraz et-

tiği izin belgesi sahte çıktı. Fatih K.’nin
üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca

ele geçirildi. Gözaltına alınan Fatih K.’ye ehli-
yetsiz araç kullanmaktan 5 bin 396 lira, makas

atmaktan bin 339 lira, 'dur' ihtarına uymamak su-
çundan 314 lira olmak üzere toplam 7 bin 49 lira

ceza kesildi. Fatih K.’ye kısıtlamayı ihlal ettiği için de
3 bin 150 lira ceza yazıldı.

TIR devrildi
trafik durdu
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit
Boğazı'nda meydana gelen kazada
kontrolden çıkan TIR, yağmur suyu
kanalına devrildi. Kazada sürücü
hafif şekilde yaralandı

kaza, saat 16.30 sularında
Bursa-Ankara karayolu üzeri
Mezit Boğazı mevkiinde mey-

dana geldi. Ankara'dan Bursa'ya seyir ha-
linde olan sürücü Serbülent D.
yönetimindeki 16 MBU 24  plakalı TIR,
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yi-
tirmesi sonucu yağmur suyu kanalına
devrildi. Kaza sonucunda sürücü yara-
landı. Çevredeki sürücülerin haber ver-
mesi üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay ye-
rine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet
Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına
alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi
olduğu öğrenildi.Kaza sonucunda Bursa-
Ankara Karayolu'nun Bursa istikameti,
ulaşıma kapandı. Yaklaşık 2 saatlik çalış-
manın sonrasında vinç yardımıyla TIR
bulunduğu bölgeden kaldırılırken, bu süre
boyunca kapanan yol yeniden trafiğe
açıldı. TIR'ın çekilme çalışmaları esna-
sında uzun araç kuyrukları oluştu. 

Evde kumara
geçit yok

tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde,
tam kapanma sürecinde kirala-
dıkları evde kumar oynarken ya-

kalanan 14 kişiye, 44 bin 100 lira ceza
uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş
Büro Amirliği ekipleri, Pınar Bulvarı'ndaki
apartman dairesinde kısıtlamaya rağmen
kumar oynatıldığını belirleyerek, dün gece
baskın düzenledi. Evde kumar oynarken
yakalanan 14 kişiye kısıtlama ve maske ile
sosyal mesafe kurallarını ihlalden 44 bin
100 lira ceza uygulandı. Yapılan incelemede
evin, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında
kiralanarak, oyun masaları, oyun kağıtları
ve pullar koyulduğu, para karışlığında
kumar oynatıldığı belirlendi. Evi kiralayan
kişi, gözaltına alınırken, hakkında soruş-
turma başlatıldı. 

Yakalandığı koronavirüs ne-
deniyle hayatını kaybeden İYİ
Parti Tekirdağ Malkara İlçe Baş-

kanı Şencan Pakalpakçil'in cenazesi helallik
alınması için 14 Kasım Caddesi üzerindeki
evinin önüne getirildi. Tabutunun üzerine
Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının bu-
lunduğu örtü ile taraftarı olduğu Beşiktaş
bayrağı konulan Pakalpakçil'in cenaze töre-
nine İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez
Kaplan, CHP Milletvekili İlhami Özcan
Aygun, Malkara Kaymakamı Kerem Süley-
man Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye
Başkanı Ulaş Yurdakul, çevre belediye baş-
kanları siyasi parti temsilcileri ve ailesi ka-
tıldı. Dualar eşliğinde helallik alınmasının
ardından Şencan Pakalpakçil, Asri Mezar-
lık'ta kılınan cenaze namazının ardından
gözyaşları arasında toprağa verildi.

İYİ Parti
YASTA

Yaşadığı olay sonrasında şaşkınlığını uzun süre üstünden 
atamayan genç adam, "Benim başıma geldi, kimsenin başına
gelmesin. Herkes bu tarz şeylere duyarlılık göstersin" dedi.

Siz misiniz yasağa uymayan!
Fatih'te kapalı ol-
ması gerekirken açık
olan bir derneğe polis

ekipleri baskın düzenlendi. Dernekte
kumar ve oyun oynayan 27 kişiye top-

lam 93 bin 663 lira para cezası kesilir-
ken, baskın anı da kameraya yansıdı.

Polis ekipleri, dün saat 22.30 sıralarında
Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan

bir derneğin koronavirüs yasakları kapsa-
mında kapalı olması gerekirken açık olduğu

ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, derneğe
baskın düzenledi. Baskında derneğin iki bölüm-
den oluştuğu, ön bölümünde 22 kişinin oyun
oynadığı tespit edilirken, arka bölümdeyse 5 kişi-
nin kumar oynadığı ve masa üzerinde de 4 bin
500 lira para olduğu belirlendi. Dernekte bulu-
nan 27 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu" 282. maddesi gereğince toplam 93 bin
663 lira para cezası kesildi. İş yeri sahibi Y.P.,
hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân
Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Fırat Öztaş, geçen yıl 21 Ey-
lül'de berberde tıraş olurken,
elinde tabanca ile içeri giren

Emrah Kesim'in silahlı saldırısına uğradı.
Fırat Öztaş, bacağına isabet eden kurşunla
yaralanırken, bu sırada yanında oturan ve
Emrah Kesmi'in üzerine hamle yapan ağa-
beyi Ahmet Öztaş ise karın boşluğundan
vurularak yaralandı. Emrah Kesim kaçar-
ken, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi'ne kaldırılan iki kardeşten Ahmet Öztaş
yaşamını yitirdi. Cinayetle ilgili, Fırat Öz-
taş'ın olaydan 1,5 ay önce çıkan kavgada
yaraladığı Yasin Sönmez ile kardeşleri Hü-
seyin Sönmez ve Soner Sönmez gözaltına
alındı. İnşaat firması sahibi 3 kardeşin ya-
nında çalışan cinayet sanlısı Emrah Kesim
de olaydan 6 ay sonra yurt dışına kaçmak
isterken yakalandı. Yasin ve Soner Sönmez
ile Emrah Kesim tutuklanırken, Hüseyin
Sönmez adli kontrol şartıyla serbest bıra-
kıldı. Soruşturma sonunda 4 kişi hakkında
dava açıldı. Emrah Kesim’in, 'tasarlayarak
kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçla-
rından, Hüseyin, Yasin ve Soner Sönmez'in
ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye azmet-
tirme' ve 'kasten yaralamaya azmettirme'
suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 4,5
yıla kadar hapisleri istendi.

Vurmak zorunda kaldım

Ankara 8'nci Ağır Ceza mahkemesinde gö-
rülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sa-
nıklar Emrah Kesim, Yasin Sönmez ve
Soner Sönmez savunmalarını yaptı. Tutuk-
suz sanık Hüseyin Sönmez ise duruşmaya
katılmadı. Emrah Kesim, olayda kullandığı
tabancayı bir yakınının düğününde sıkmak
için Soner Sönmez'den ödünç aldığını,
Fırat ve Ahmet Öztaş’ı vurmak gibi bir
planı olmadığını söyledi. Sanık Emrah
Kesim, "Olay günü yoldan geçerken daha
önce bana husubet besleyen Fırat Öztaş'ı

berberde gördüm. Sürekli beni tehdit ettiği
için peşimi bırakmasını, derdinin ne oldu-
ğunu sormak için içeri girdim. Tehditlerini
sürdürünce korkutmak için ayağına ateş
ettim. Kaçmak isterken Ahmet Öztaş üze-
rime atladı. Ayağına ateş etmek istedim;
ancak üzerime atladığı için kurşun karnına
gelmiş. Öldürmek için ateş açmadım" dedi.
Olayın planlı olmadığını, azmettirilmedi-
ğini, kaçmasında kimsenin yardım etmedi-
ğini de iddia eden sanık Emrah Kesim,
berber dükkanına Fırat Öztaş’ı gördüğü
için girdiğini, Ahmet Öztaş’ı vurmak iste-
mediğini; ancak üzerine atıldığı için vur-
mak zorunda kaldığını, olaydan dolayı
pişman olduğunu söyledi.

Suçlamayı kabul etmediler

Sanık Yasin Sönmez, olaydan

1,5 ay önce çıkan kavgada bacağından
yaralandığı için kimseye husumet besle-
mediğini, iddia edildiği gibi Emrah Ke-
sim’i, Fırat Öztaş’ı vurması için
azmettirmediğini ileri sürdü. Sanık
Soner Sönmez de, cinayetle hiçbir
ilgisinin bulunmadığını, Kesim’in,
Fırat Öztaş’ı vurduğunu araçla
olay yerinden uzaklaşırken ken-
disine söylediğini, bu şekilde
olaydan bilgisi olduğunu
iddia etti. Ahmet Öztaş’ın
eşi ise eşi öldüğünde 
6’ncı çocuğuna hamile
olduğunu belirterek,
"Hiç uğruna babasız
kalan 6 çocuğumun
hakkı için en ağır
şekilde cezalandı-
rılmalarını istiyo-
rum" dedi.
Avukatların ta-
leplerinin ar-
dından
duruşma
ertelendi.
DHA



P ostegro isimli bir uygulama, Ins-
tagram'da hesabı gizli olan kulla-
nıcıların profillerini

görüntülenmesine olanak tanıyor. Ancak
uygulamaya son günlerde erişim problemi
yaşanıyor. Tüm imkanlarından yararlan-
mak için ücret ödenmesi gereken bu uygu-
lamanın aboneleri son günlerde sıklıkla
arama motorlarında 'Postegro kapandı
mı?' ve 'Postegro neden açılmıyor?' gibi
sorularla, sorunlarına bir çözüm arıyor.
Şikayetvar ise son günlerde kullanıcılar ta-
rafından uygulamaya yönelik kendilerine
gelen şikayetleri açıkladı.

1 haftada 200 bin görüntülenme

Şikayetvar’da en fazla merak edilen mar-
kaları günlük değişimlerle gösteren ve son
30 günlük ortalamasına göre ziyaret sayı-
sında en fazla artış olan 100 markanın yer
aldığı Trend 100 listesine göre Postegro,
geçtiğimiz hafta kullanıcılar tarafından
200 bin kez görüntülendi. Uygulamanın
en çok aratıldığı tarihse 11 Nisan oldu.
2021 Ocak ve Nisan ayları verileri karşılaş-
tırıldığında ise uygulamayla ilgili şikayet
artış oranı yüzde 480’lere ulaştı.

Gizlilik ihlal ediliyor

Birçok Postegro kullanıcısı uygulamaya
erişim sorunu yaşadıklarını ve üyelik üc-
retlerinin geri verilmesini belirterek Şika-

yetvar üzerinden yaşadıkları sorunları dile
getirdi. Postegro uygulamasını yükleyen
kullanıcılar, Instagram hesaplarına erişim
sağlayamadıklarını dile getirerek hesapla-
rının çalınmış olabileceğinden şikayetçi
oldu. Öte yandan bazı kullanıcılarsa uygu-
lamanın gizliliklerini ihlal ettiğini belirtti.
Postegro’nun Instagram kullanıcılarının
özeline girdiğini dile getiren kullanıcılar,
uygulamanın bir an önce kaldırılmasını 
istedi.

İşte şikayetler

“Postegro’ya giriş yaptığımdan beri Ins-
tagram'ıma giremiyorum. Kaç yıllık hesa-
bım geri istiyorum. Hiçbir şekilde
hesabımı almıyorum. Bir sürü anım var,
yazık günah.” “Uygulama, Instagram he-
sabımı çaldı hesaba erişemiyorum. Şifre
değiştirilmiş. Herhangi bir SMS de gelmi-
yor, mail de… Bana ait olmadığı için ora-
dan da giriş yapamıyorum. Lütfen kişisel
hesabımı bana geri verin.” “Postegro
denen uygulama hesap çalıyor. Herkesin
aynı anda hesabının gitmesi tesadüf ola-
maz. Derhal bir çözüm yolu bulunması
gerekiyor. İnsanların özeli söz konusu.
Hakkınızı arayın arkadaşlar”

Paramı iade edin

“3 gün önce Postegro'dan hesabıma kim
baktı üyeliği almıştım ancak şu an Pos-

tegro uygulaması çökmüş durumda. Ben
paramın iadesini istiyorum. O kadar para
verdim hiçbir işe yaramıyor.”
“Dünden beri başka sayfaya yönlendirip
hata veriyor. Dönüş yapacak kimse yok.
Para ile iki program satın aldım. Madem
bu şekilde devam edecek iade edin ödeme-
leri. Saçma sapan iş. Reklama gelince ya-
pıyorsunuz bir an önce ya sorun giderilsin
ya da param iade edilsin.”
“Kullanmış olduğum Instagram hesabıma
Postegro üzerinden giriş yaptım. Bir süre
sonra bilgim dışında farklı hesapları takip
etmeye başlandı. Sürekli kontrol ediyor
düzenliyordum en son yaptığım deneme-
deyse Instagram hesabıma giremedim.”
“Giriş yaptıktan sonra şüpheli takip edi-
lenler olmuştu. Benim hesabımdan aylar-
dır değişik sayfaları takibe alıyorlardı. En
son dayanamayıp çalmışlar. Üreticisi der-
hal tutuklanmalı.”

Hesap bot olmamalı

“Postegro adlı uygulama 10 Nisan 2021
tarihinde birçok insanın Instagram hesa-
bını ele geçirdi. Ne yaparsam yapayım he-
saba giriş yapamıyorum. E-posta ve
numaram da değiştirilmiş... Bu olayı yaşa-
yan onlarca insan var. Bunu yapmaya
hakkınız yok hesaplarımızı geri verin! He-
sabımızı bot olarak kullanamazsınız...”
“Postegro hesabımı aldı. Allah’tan fake idi

ama eski sevgilime bakıyordum. Hesabımı
nasıl geri alacağım? E-posta değişmiş nu-
mara bağlı değildi. Bilen biri bana yardım
edebilir mi?”

Özelimize giriyorlar

“Hesabımın başkaları tarafından görüntü-
lenmesini istemiyorum. Gizli olan hesa-
bımı beni rahatsız eden kişiler tarafından
Postegro ile rahatlıkla görmesin. Gizlilik
ihlali var. İnsanların gizliliğine saygı duy-
malısınız. Bu uygulama bizim özelimize
giriyor.”
“Postegro denen uygulamanın derhal
kalkmasını istiyorum. Hesabımın gizli kal-
masını istiyorum ve bu benim en doğal
hakkım ve herkes bu durumdan şikayetçi.
Böyle bir şey yapmaya hakkınız yok
hemen derhal düzelmesini bekliyorum.”

Gizlim saklım kalmadı

“Hesabımı gizli kullanmayı tercih eden bir
insanım. Herhangi birinin adımı aratınca
fotoğraflarımı, anılarımı görmesini iste-
seydim profilimi herkese açık yapardım,
sonuçta Instagram uygulaması kullanıcı-
larına böyle bir seçenek sunuyor ve ben
hesabımı gizlide kalmasını tercih ederim.
Instagram'ın bu siteye bir çare bulmasını
istiyorum bu saçma uygulama yüzünden
eski sevgilimden tehditler yiyorum. Gizli
bir sosyal hesabım kalmadı.”
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B aşlıktaki soruyu görüyorsunuz. Bu
sorunun yanıtını hemen hemen her-
kesin merak ettiğinden adım gibi

eminim. Şimdi gelin bu soruya yanıt araya-
lım ve biraz geçmişe gidelim...

Geçmişe gidelim dedim zira 1 yıl önce bu-
günlerde koronavirüsün biteceğini söyleyen
bilim insanları vardı. Yanıldılar...

Peki bugün konuşanlar neler diyor gelin
bir bakalım;

İstanbul Florence Nightingale Hastane-
si’nden enfeksiyon uzmanı Dr. Gökçe İnan:
“Net bir tahmin mümkün değil. Hiçbir sağ-
lık otoritesi ‘Kesin şu tarih’ diyemez. Dr. Klu-
ge’de ‘Benim kişisel tahminim’ dedi.
Katılıyor muyum? Evet. Açıkçası ben de
2022 başlarında ciddi düzeyde bir kırılma
olabileceğini düşünüyorum. Beni endişelendi-
ren şeyse mutasyonlar. Gerçi çok sıkı takip
altında. Türkiye’de de Cerrahpaşa’da mutas-
yonların genetik analizleri yapılıyor. Aşıların

mutant virüslere kısmi etkili olacağı öngö-
rüsü de var. Ayrıca aşılar çeşitlenir ve herkes
kendi ülkesinde üretmeye başlarsa aşıya ula-
şım da kolaylaşacak. Bu çerçeveden bakar-
sak gelecek yıl, bu yıl ve önceki yıla göre
daha rahat olabilir. Kısıtlamalar kalkar mı?
Bir süre daha devam edeceği aşikâr. Çünkü
şu ana kadar dünya genelinde 100 milyon
kişi aşılandı. Toplumun yüzde 60’ı bağışıklık
kazanmadan sürü bağışıklığından söz ede-
meyiz. Herkesin aşıya ulaşabildiği ve belli
bir antikor seviyesi yakalandığı gün bu
iş biter.”

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Enfeksiyon
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Baş-
kanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, net bir tarih
vermekten kaçınıyor ve ‘Bu işin kıstasları
var’ diyor. ‘Salgın bitti’ diyebilmenin koşulla-
rını ise şöyle özetliyor: “Ülkeler, insanlar kı-
saca dünya birlikte yaşamaya karar verirse,
zenginler fakirlere yardım ederse, su ve te-

mizlik maddesi ile aşı konusunda
destek sağlarsa, bunlarla beraber tedbirlere
uymaya devam edersek bu salgın biter. Bun-
ları yapmazsak ne olur? O işte belli olmaz.
Çünkü virüs farklı mutasyonlara meyilli. Bir
formdan diğerine kolaylıkla geçebiliyor. Bu-
rada kilit nokta aşılanma, ‘dünya ortak malı-
mızdır’ diyebilmek ve tedbirleri elden
bırakmamak. Dünyada hiçbir salgın yoktur
ki onlarca, yüzlerce yıl sürsün. Bu noktalara
önem verirsek, gittikçe azalan bir trend olu-
şacağını ve geçen yıla kıyasla önümüzdeki yıl
bir tık daha rahatlayacağımızı ve sonrasında
da bir noktada bu işin grip gibi birenfeksi-
yona dönüşeceğini düşünüyorum.” 

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr.
Osman Müftüoğlu’na aynı soruyu, daha 2

gün önce, Hürriyet YouTube kanalında başla-
yan ‘Hürriyet Bizimle’ köşesinde sormuştum.
Neden ve niçinlerini uzun uzun anlattı. Tıkla-
yıp izleyebilirsiniz de ama kısaca özetleyecek
olursak ‘Salgının ne zaman biteceği aşı şir-
ketlerinin ne hızda aşı üreteceğine bağlı’
diyor, Müftüoğlu şöyle devam ediyor: “Pan-
demi demek ‘küresel sorun’ demektir. Yani
bu salgını dünya çapında kontrol altına al-
madığınız müddetçe ‘Maskeler havaya,
hurra!’ diyemezsiniz. Küresel bir sorun sa-
dece ülkesel bazda çözülmez. BM’nin açıkla-
masına göre dünya genelinde 130 ülkeye aşı
gitmiş değil. Daha çok aşıya ve yeni aşılara
ihtiyacımız var. Ama şunu söylemeden de
geçmeyeyim. Türkiye aşılamayı bugün ki
hızla götürebilir, mayıs ayı sonunda Sağlık
Bakanlığımızın hedeflediği 100 milyon aşıla-
mayı yakalayabilirsek bizi geçen yıla oranla
daha iyi bir yazın beklediğini söyleyebilirim.
Maskeyi çıkarmak içinse çok erken. Toplum-
sal bağışıklığı aşılama ile sağlayabilirsek,
maskeleri çıkaramasak da önümüzdeki son-
bahar daha medeni bir toplum haline yeni-

den dönüşebiliriz.”SAĞLIK Bakanlığı Top-
lum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa
Necmi İlhan, ‘Zor yerden sordun?’ diyor ve
aynı zamanda DSÖ’deki görevi nedeniyle ar-
kadaş olduğu Dr. Hans Kluge için de ‘Yaktı
bizi!’ diyerek, espriyi patlatıyor. Peki, bu so-
ruyu yanıtlamak, net bir tarih vermek neden
zor? Prof. Dr. İlhan şöyle özetliyor: “Büyük
bir motivasyon ile umut dolu bir açıklama
yapmış Dr. Kluge. Bir tarih vererek iyimser
davranmış. Bir kere bitecek ne demek? Nasıl
bitecek? Burada kasıt günlük-sosyal hayatın
bir şekilde devam edeceği ise... Belki bu ola-
bilir ama şahsi fikrim rahatlama demek
maske-mesafe-hijyenden uzaklaşmak demek
değil. Bu savaşı hayatımızdan 3 temel pren-
sibi; maske-mesafe-hijyeni çıkararak kaza-
namayız. Çünkü salgın devam ediyor. Virüs
mutasyonlara uğruyor. Evet, virüsü artık
daha iyi tanıyoruz ama bir tarih vermek çok
iddialı olur. Ama şunu diyebilirim: “Bu salgı-
nın ne zaman sona ereceği aşılamayla bera-
ber global gelişmelerle de doğru orantılı
olacak...”

Koronavirüs ne zaman bitecek?
Barış KIŞ

barısgercek1@gmail.com 

SON SAYFA

Şikayetvar’ın, Türkiye’de en fazla merak edilen markaları sıraladığı Trend 100
listesine göre Postegro, geçtiğimiz hafta kullanıcılar tarafından 200 bin kez
görüntülendi ve şikayetleri yüzde 480 arttı. Uygulamayla ilgili erişim sorunu,
para iadesi, gizlilik ihlali gibi başlıca konularda sorun yaşayan kullanıcılardan
bazıları, eski sevgilisinin onu tehdit ettiğini söyleyerek, şikayet oluşturdu

SoSyal
medya
zulmu!

Sağlıklı bir sokak çalışması
İstanbul’un balıkçı barınakları, manzarası ve plajıyla ünlü şirin köyü Poyrazköy’ün sahiline güzellik katacak, 
turizm potansiyelini artıracak “Poyrazköy Sokak Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında ilk etap çalışmaları başladı

BEYKOZ Belediyesi’nin turizm
yatırımları kapsamında kimlikli
yaşam alanlarını korumak, kent

bakım ihtiyaçlarını karşılamak, yerli ve ya-
bancı  turistlere ilçeye yaraşır nitelikte hiz-
met sağlamak amacıyla hazırladığı
“Poyrazköy Sokak Sağlıklaştırma
Projesi”yle tarihi köy ziyaretçilerini artık
tatil yöresi standartlarında sahili, bakımlı
yeme-içme mekânları ve nezih sosyal alan-
larıyla ağırlayacak.  Poyrazköy’ün tarihi
geçmişi ve kent estetiği gözetilerek hazırla-
nan proje kapsamında sahil ve balıkçı lo-
kantalarına ev sahipliği yapan Mendirek
Caddesi’nde alt yapı, zemin iyileştirme ve
kaldırım yenileme çalışmaları başladı.
Mendirek Caddesi’ni prestijli bir görünüme
kavuşturacak düzenlemeler sonrasında köy
sakinleri ve ziyaretçilerin konforunu sağla-
maya yönelik yayalaştırma çalışmaları da
yapılacak. İstanbulluların Yavuz Sultan
Selim Köprüsü ve Boğaz manzarasını izle-

mek için sıklıkla tercih ettiği Tarihi Köy
Kahvesi çevresinde ise zemin iyileştirme ve
parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor. 
Ziyaretçilerine yılın 4  mevsimi ayrı bir seyir
keyfi sunan tarihi mekan, çalışmalar ta-
mamlandığında daha bakımlı ve nezih bir
ortamda hizmet verecek. Mevcut kafelerle
bağlantılı Canayakın Caddesi üzerinde ise
duvar imalatı, zemin iyileştirme ve parke

taşı döşeme çalışmaları yapılıyor.

Modern Yeme-İçme Mekânları

Poyrazköy’e sosyal ve ekonomik hareketlilik
getirecek projeyle sahile 140 metre uzunlu-
ğunda ahşap pergola sistemiyle yarı açık
yeme-içme mekânları kazandırılacak.
Kumsalla ve yürüyüş alanlarıyla bütünlük
sağlamak amacıyla kurulacak pergolayla

ziyaretçiler deniz havası ve manzara eşli-
ğinde yürüyüş, gezinti ve yeme içmenin
keyfini çıkaracak. Sahile ayrıca estetik kent
mobilyalarının yer aldığı dinlenme ve park
alanları da kazandırılacak. Köye gelenlere
kesintisiz internet erişim hizmeti sunmak
için ise fiber alt yapı ağı yenileme çalışma-
ları da hızla sürüyor.

Köprü Manzaralı Seyir Terası

Proje kapsamında balıkçı lokantalarının
cephe yenilemeleri ile, Tarihi Poyraz Ka-
lesi’ne yakın konumda  seyir ve öz çekim
kulesi ve manzara izlem noktalarının kurul-
ması da  planlandı. Engelsiz yürüyüş yolla-
rının yapılacağı kale çevresinde ise araç ve
yaya trafiği düzenlenerek yaya ve bisiklet
dolaşımı da artırılacak. Çeşitli ışıklandırma
sistemleriyle alanın güvenli kullanımı
günün her saati mümkün hale gelecek.
Proje alanında otopark düzenlemesi de ya-
pılacak. TAYLAN DAŞDÖĞEN

Elektrikli araçlara
İlgİ çok yoğun
Dünyada elektrikli araçlara ilgi 
her yıl artarken, 2019 yılı itibarıyla
elektirkli araç kullananların sayısı
4,79 milyona ulaştığı bildirildi. 2019
yılında dünya çapındaki filoya 1,5 
milyon daha yeni bataryalı elektrikli
araçların eklendiği de belirtildi

AJANS Press’in, Statista verilerinden
elde ettiği bilgilere göre, elektrikli araç
kullanıcı sayıları belli oldu. Dünyada

elektrikli araçlara ilginin her yıl arttığının saptan-
dığı araştırmada, 2019 yılı itibariyle elektrikli araç
kullananların sayısı 4,79 milyona ulaştığı, 2019 yı-
lında dünya çapındaki filoya da 1,5 milyon batar-
yalı elektrikli araç eklendiği ifade edildi.
Araştırmada, bataryalı elektrikli araç kullanımının
2012 yılında 110 bin olduğu, 2015 yılında bu sayı-
nın 720 bin, 2016 yılında ise 1,18 milyona çıktığı
kaydedildi.

44 bin sayısına dikkat

Dünyanın en çok satan bataryalı elektrikli aracı ise
Tesla’nın Model 3’ü olarak açıklandı. 2020 yılının
ilk çeyreğinde ise Tesla 88 bin 400 araç teslim
ederken, elektrikli araçlar için en büyük pazarın
Çin’de olduğu belirtilen araştırmada, Türkiye’de
44 bin 291 elektrikli ve hibrit otomobil olduğu bil-
gilerine yer verildi. Ajans Press, elektrikli araçlarla
alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini de ince-
ledi. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştır-
masına göre, 2019 yılından bugüne kadar yazılı
basına yansıyan haber adedi 12 bin 360 olarak
kaydedildi. Yine aynı tarihler arasında Tesla’nın
çıkan haber adedi ise 7 bin 868 olarak görüldü.
Dizel otomobillerle alakalı 11 bin 309, LPG’li oto-
mobillerle ilgili 6 bin 138, benzinli otomobiller ise
15 bin 26 haberle konuşuldu.
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İstek Anaokulları ve İlkokulları için tanıtım döneminin pandemi 
sebebiyle çevrim içi gerçekleştiği duyuruldu. İSTEK Okulları
tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Bakalorya İlk 
Yıllar Programı (IB PYP), crossroads, second step, kodlama ve 
robotik programları gibi fark yaratan program ve eğitim 
modelleri ile öğrencilerin eğitim hayatlarına bilgi 
ve becerilerle donanmış bir şekilde 
başladığı ifade 
edildi

İ lk Yıllar Programı (PYP), 3-12 yaş
grubundaki öğrencilerin akade-
mik, sosyal, fiziksel, duygusal ve

kültürel açılardan gelişmesini hedefli-
yor. PYP programının amacının bilgili,
duyarlı, sorgulayan, ulusal ve uluslar-
arası değerleri benimsemiş, farklı kül-
türlere karşı hoşgörülü ve saygılı
bireyler yetiştirmek olduğu ifade edildi.
İstek Okulları'ndan yapılan açıkla-
mada, Crossroads programının öğren-
cilerin her iki dilde de kendini daha
rahat ifade edebilmesi için tasarlanmış
bir eğitim programı olduğu bilgilerine
yer verildi. Bu sistemdeki en önemli
noktanın ise derse giren İngilizce ve
sınıf öğretmeninin planlamayı ortak

olarak hazırlaması ve yürütmesi ol-
duğu belirtildi. Derslerdeki akışın bir
kısmının Türkçe bir kısmının İngilizce
ve bir kısmının ise beraber şekilde plan-
lanmış şekilde yürütülmesinin hedef-
lendiği bildirildi. İkinci Adım
Programının detayları ise şu şekilde:
“İkinci Adım programı empati kura-
bilme, duyguları yönetme, problem
çözme, işbirliği yapabilme gibi sosyal
becerileri geliştirirken, çocukların aka-
demik başarılarına da katkıda bulunur.
Okul ortamında sosyal duygusal geli-
şimi destekleyen İkinci Adım Programı,
İstek Okulları’nda okul öncesi dönem-
den ilkokul 4. Sınıf düzeyine kadar ayrı
programlarla 2018 yılından beri psiko-

lojik danışmanlarımızın rehberliğinde
sınıflarımızda uygulanmaktadır.”

Dijital vatandaşlık

Bilişim teknolojileri dersinin önemine
vurgu yapılan açıklamanın devamında
ise şu ifadelere yer verildi: “Anaokulu ve
İlkokul kademelerinde bilişim teknoloji-
leri, kodlama ve robotik derslerimizi
MEB kazanımları ve Uluslararası Ba-
kalorya İlk Yıllar Programı (PYP) ile
harmanlanarak eşsiz ve nitelikli bir eği-
tim imkânı sunulur. Program, öğrenci-
lerin araştırmasına, bulmasına, iletişim
kurmasına, organize olmasına ve gün-
lük yaşamda kendi öğrenimlerinden so-
rumlu olmalarına imkân vermektedir.
Anaokulu kademesinde Bilişim Tekno-
lojileri dersinin merkezinde teknolojik
araçların kullanımı, dijital vatandaşlık
ve dijital sağlığın önemi, robotik ve
kodlama çalışmaları bulunmaktadır.
Erken yaşta kodlama eğitimi almaya
başlayan çocuklar; zihinsel gelişim,
problem çözme becerisi, planlama ve
organize olma, durumlar arası ilişki
kurma ve yeni fikirler üretme 
konusunda daha çok gelişim göster-
mektedirler.” DHA

YEŞiL BiR KAMPÜS
ÇOK YAKINDA

İklim değişikliğiyle mücadele için harekete geçen Altınbaş ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, işe
kendi kampüslerinden başladı. Yeşil Kampüs Yarışması’nı kazanan ekipler, çalışmanın yaklaşık 7.8
milyon üniversiteliye örnek olmasını ve benzeri faaliyetlerin tüm ülkeye yayılmasını hedefliyor

Birleşik Krallık’ın kültürel
ilişkiler ve eğitim fırsatların-
dan sorumlu uluslararası ku-

ruluşu British Council Türkiye, 1-12
Kasım 2021 tarihleri arasında Glas-
gow’da yapılacak COP26 Küresel İklim
Değişikliği Zirvesi öncesi lisans, yüksek
lisans veya doktora eğitimlerini Birleşik
Krallık’taki üniversitelerde tamamlamış
mezunlara yönelik fon programı düzen-
ledi. Kazanan projelerin maddi olarak
desteklenmesini öngören yarışmanın he-
deflerinden biri 18-35 yaş arası gençlerin
küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin
aktörü haline getirilmesini sağlayacak
projeler üretilmesi olarak belirlendi. Al-
tınbaş Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Esra Kaliber’in geliştirdiği Yeşil Kampüs

Projesi de yarışmada desteklenmeye
değer çalışmalar arasında yer aldı. Üni-
versite öğrencilerini küresel iklim değişik-
liğiyle mücadelenin gönüllüleri ve
aktörleri, üniversiteleri de bu tür faaliyet-
lerin yürütüldüğü önemli alanlar haline
getirmeyi hedefleyen Yeşil Kampüs Pro-
jesi kapsamında üniversite öğrencilerine
yönelik bir yarışma açıldı.

Altınbaşlı gençler kazandı

Altınbaş Üniversitesi Enerji ve Çevre
Araştırmaları Merkezi (EÇAM) çatısı
altında yürütülen ve 18-25 yaş aralığın-
daki üniversite lisans ve yüksek lisans
öğrencilerine yönelik yarışmaya 7 farklı
üniversiteden öğrenci ekipleri katıldı.
Projelerin sürdürülebilir kampüs hayatı
için yaratıcı ve uygulanabilir fikirler ba-
rındırıp barındırmadığı dikkate alındı.
İklim değişikliği sorununu gündemde tu-
tacak yaratıcı kampanyalar içermesi de
projelerde aranan bir diğer kriter oldu.
Yarışmanın birinciliğini, Altınbaş Üni-
versitesi ve Boğaziçi Üniversitesi ekipleri
paylaştı.

İngilizler iş başında

Her iki öğrenci grubu da, projelerini uy-
gulamak için İngiltere’deki üniversite-
lerde bulunan uzmanlardan
danışmanlık desteği aldı. EÇAM Araş-
tırma Ekibinden Yeşil Kampüs Yarış-

ması Koordinatörü Esra Kaliber, “Proje-
lerin İngiltere’deki danışman kuruluşu
Üniversiteler Arası Çevre Birliği (The
Environmental Association for Universi-
ties and Colleges (EAUC)). Bu kuruluş
Britanya’da 1996 yılından beri sürdürü-
lebilirlik ve iklim değişikliği konusunda
çalışmak üzere 300’den fazla üniversite
ve eğitim kuruluşunu bir araya getiren,
araştırmalar ve çalışmalar yapan bir bir-
lik. Yeşil Kampüs projeleri için iki üniver-
siteden sürdürülebilirlik uzmanları
danışman olarak atandı ve çalışmaları-
mızı onlarla irtibat halinde sürdürüyo-
ruz. Bu isimler University of
Warwick’den David Chapman ve Glas-
gow Caledonian University’den Paulo
Cruz” diye konuştu.

Öğrencileri harekete geçirecek

Esra Kaliber, Türkiye’de çevre konula-
rında aktivizmin ön saflarında yüksek
öğrenim mezunları, özellikle de akade-
misyenler bulunsa da henüz üniversitele-
rin bu aktivizmin merkezinde yer
almadığına dikkat çekti. Üniversite öğ-
rencilerinin faaliyetlere katılımlarının ço-
ğunlukla öğrenci kulüpleri ile sınırlı
kaldığına dikkat çeken Kaliber “Yeşil
Kampüs ile lisans ve yüksek lisans düze-
yindeki öğrencileri harekete geçirip bu
durumu değiştirmeyi amaçladık” şek-
linde konuştu.

Sağlıkta kariyer

MÜMKÜN
Sağlık alanında eğitim gören öğrencilere 
Almanya’da kariyer fırsatı sunulacağı bildirildi.
Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve Medufication
International GMBH arasında yapılan anlaşma
ile öğrenciler, Almanya’da dil eğitiminin yanı
sıra çalışma fırsatı da yakalayacakları kaydedildi

dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Ban-
kasının tahminlerine göre, 2030 yılında dünya
çapında sağlık çalışanlarına olan talep 80 mil-

yona çıkacak. Yine Avrupa İş Gücü Piyasası 2020 rapo-
runa göre, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere,
hemşirelik çalışanları 18 ülkede en fazla ihtiyaç duyulan
meslek grubu olarak görülmekte. Bunu sırasıyla, hekimler,
sağlık bakım personelleri takip etmekte. Özellikle Alman-
ya’dan Türkiye’ye sağlık personelleri alanında ciddi talep
olurken, Almanya’nın belirlediği ilk şart ise Almanca dil
yetkinliği. Bu kapsamda harekete geçen BAU, Almanya’da
bulunan Medufication International GMBH ile iş birliğine
giderek, Almanya’da eğitimlerine devam etmek isteyen,
staj ve iş bulmak isteyen öğrencilere destek olmayı hedefli-
yor. Özellikle fizik tedavi alanında eğitim veren önemli okul
ve firmalarla güçlü bağlantıları olan Medufication Interna-
tional GMBH, BAU öğrencilerine; eğitim, staj, çalışma ve
dil eğitimi gibi konularda yol göstererek, destek verecek.
Eğitimine Almanya’da devam etmek isteyen BAU öğren-
cisi için tüm hizmetler sunulacakken, öğrencinin barınma
gibi ihtiyaçları da karşılanacağı bildirildi. Fizyoterapi hiz-
meti veren firmalarla çalışan şirket, BAU Sağlık Bilimleri
Fakültesi öğrencilerinin Almanya’da iş hayatına kazandırıl-
ması noktasında, dil hizmetinden, sosyal yaşam hakkında
rehberliğe ve danışmanlık hizmetine kadar geniş bir yelpa-
zede hizmet sunacak.

Almanya bir avantaj

Almanya’da mesleki becerilerini geliştirme fırsatı yakala-
yan BAU Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde lisans ve yüksek li-
sans eğitimini tamamlayan Gökberk Demirel, Almanya
deneyimi hakkında şunları paylaştı: “2012 yılında BAU'da
Fizyoterapi ve Rehabilitasyondan bölümünü kazandım ve
eğitimime bölümüm için zorunlu olmamasına rağmen
kendi isteğim doğrultusunda, 1 yıllık İngilizce hazırlık eği-
timi ile başladım. 2014 yılında çift ana dal programı kap-
samında Beslenme ve Diyetetik bölümünde de eğitime
başladım. Her iki bölümü de 2017 yılında onur derecesiyle
tamamladım ve aynı yıl Kayropraktik yüksek lisansına
başladım. 2020 yılında yüksek lisansımı tamamladım. Aynı
yıl ERASMUS programına başvurdum ve Almanya’ya
geldim. Almanya’yı tercih etmemdeki sebep, buranın Tür-
kiye’ye yakın olması. ERASMUS programı dâhilinde aldı-
ğım burs desteği de bulunmakta. Bu program kapsamında
kliniğe gelen hastalara fizyoterapi ve kayropraktik yakla-
şımları uygulama fırsatı buluyorum. Böylece mesleki bece-
rilerimi artırıyorum. Bunun yanı sıra dil
becerimi geliştirmek için dil kursuna gidi-
yorum ve bunun akabinde kısa bir süre
içinde dil sınavına gireceğim ve diploma-
nın denkliği işlemlerini gerçekleştireceğim.
Ayrıca gerekli imkânları sağladığım tak-
dirde, doktora eğitimi yapmak da planla-
rım arasında. Almanya’da olmanın birçok
avantajı bulunmakta. Benim açımdan
kayropraktik alanında kendimi geliştirme
imkânımın olması ve bunun yanında
günlük hayatta Almanca konuşma ola-
nağımın olması sayesinde dil süreci-
min hızlanması diyebilirim.”

Tuzla için
yatırım var

Tuzla’da tamamlanan, 24
derslikli Fatih Sultan Mehmet
İlkokulu’nun tabelası asılarak

eğitime hazır hale getirildi. Ayrıca,
Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan
Barış Manço Ortaokulu’nun tek dersli
sisteme geçebilmesi için planlanan 16
derslikli ve 10 milyon yatırımlı ek binanın
da temeli atıldı. Pandemi nedeniyle alı-
nan tedbirler kapsamında yüz yüze eğiti-
min ara verildiği dönemleri fırsata çeviren
Tuzla Belediyesi, eğitime yapılan yatırım-
ları hızlandırdı. Tuzla Şifa Mahallesi’nde
yapımı tamamlanan toplam 9 milyon
500 bin Türk lirası yatırım yapılan 24
derslikli Fatih Sultan Mehmet İlkoku-
lu'nun tabelası asıldı. Mimar Sinan Ma-
hallesi’nde bulunan Barış Manço
Ortaokulu’nun tek dersli sisteme geçebil-
mesi için planlanan 16 derslikli ve 10 mil-
yon yatırımlı binanın da temeli atıldı.
Pandemi nedeniyle alınan tedbirler kap-
samında gerçekleştirilen törene Tuzla
Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ile siyasi
parti temsilcileri, sivil toplum kuruşları-
nın temsilcileri katıldı. Açılış töreninde
konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi
Yazıcı,” Eğitim, öğretim çok önemli.Tuz-
la'nın 15-20 yıl sonrasını düşünerek gele-
ceğe dair yapacağımız en önemli şey
eğitime yatırım yapmaktır. Ne olursa
olsun, biz insanlara hizmet üretmek isti-
yoruz ama insanlara yapılabilecek en iyi
iyilik onlara aklını kullanmayı öğretmek-
tir” şeklinde konuştu.

Çocuklara hizmet verecek 

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,”
Bugün bir tabela asma aslında bir okul
açılışını yapıyoruz. İki okul sözümüz
vardı. Biz bu yerin kazanımı konusunda
uğraştık. Milli Eğitim Bakanlığı’nın
büyük çalışması ile Kaymakamımız ve
İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün gayret-
leri ile yatırımı alındı ve bir soğuk kış gü-
nünde atılan temelin, bugün güzel bir
Ramazan ayında açılışını gerçekleştirmiş
olduk. Ülkemize ve ilçemize hayırlı olma-
sını diliyorum” dedi.



ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına
ilişkin istihdam raporunu açıkladı.
Buna göre, ülkede tarım harici sek-

törlerde istihdam, nisanda 266 bin kişi arttı.
Piyasa beklentilerinin altında kalan tarım dışı
istihdam verisinin, söz konusu dönemde 978
bin kişi artması öngörülüyordu. Yeni tip koro-
navirüse (Kovid-19) karşı artan aşılama, sal-
gına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi ve
hükümetin sağladığı desteklerin etkisiyle yıl
başından bu yana toparlanma gösteren istih-
dam hızı, söz konusu ayda yavaşlama kay-
detti. Bu dönemde istihdam artışının en çok
görüldüğü sektör, eğlence ve konaklama, eği-
tim ile diğer hizmetler oldu. Geçici yardım
hizmetleri ve kurye istihdamı ise bu dönemde

düşüş kaydetti. Tarım dışı istihdam rakamla-
rına ilişkin şubat ve mart ayı verilerinde ise re-
vizyona gidildi. Buna göre, şubatta tarım dışı
istihdamdaki artış 468 binden 536 bine yük-
seltilirken, mart ayı verisindeki artış 916 bin-
den 770 bine düşürüldü.

İşsizlik oranında beklenmedik artış

ABD'de işsizlik oranı ise nisanda 0,1 puan ar-
tarak yüzde 6,1'e tırmandı. Bu dönemde hafif
bir değişim gösteren işsizlik oranının, yüzde
5,8'e gerilemesi bekleniyordu. İşsizlik oranı,
martta yüzde 6 olmuştu. Bu dönemde ülke-
deki işsiz sayısı 102 bin kişi artarak 9,8 mil-
yona çıktı. İş gücüne katılım oranı, nisanda
0,2 puan artarak yüzde 61,7 oldu. Haftalık

ortalama çalışma saati nisanda 35'e çıkarken,
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izle-
diği ortalama saatlik kazanç ise nisanda 30,17
dolara çıktı. ABD'de işsizlik oranı Kovid-19
salgınının etkisiyle nisanda yüzde 4,4'ten
yüzde 14,7'ye yükselerek tüm zamanların en
yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ülkede ekonomik
faaliyetin normalleşmeye başlamasıyla mayıs
ayı itibarıyla iş gücü piyasasında toparlanma
görülmüştü. Söz konusu toparlanma,
2020'nin sonlarına doğru vaka sayılarının art-
ması ve salgına karşı alınan önlemlerin yeni-
den sıkılaştırılmasıyla yavaşlama kaydetmiş,
uygulamaya koyulan yeni desteklerin ve aza-
lan vaka sayılarının etkisiyle ocak ayı itibarıyla
toparlanma göstermişti.
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ABD’de tarım dışı istihdam, nisanda 266 bin kişi artarak piyasa 
beklentilerinin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 6,1’e tırmandı
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Libya’ya Türk
müteahhit imzası
Libya'nın en büyük iş dünyası STK'sı Libya 
Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği ev sahipliğinde
29-31 Mayıs'ta Trablus'ta düzenlenecek 
Turkish Expo Construction isimli fuara Türkiye'nin
önde gelen müteahhitlik şirketi katılacak

Türkiye'nin şirketi, Libya Sanayi ve Ticaret
Odaları Birliği ev sahipliğinde 29-31 Ma-
yıs'ta düzenlenecek Turkish Expo Construc-

tion isimli fuara katılarak Libya'nın yeniden inşa
sürecindeki projelerden en büyük payı almak için giri-
şimlerde bulunacak.ICF Fuarcılık tarafından, Libya'nın
en büyük iş dünyası sivil toplum kuruluşu Libya Sanayi
ve Ticaret Odaları Birliği ev sahipliğinde, Trablus Radi-
son Blue Hotel'de Turkish Expo Construction ismiyle
fuar düzenlenecek. Türkiye'nin Libya'nın yeniden inşa-
sında en büyük pay alması ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi
amacıyla Libyalı Arkan şirketi iş birliğinde 29-31 Ma-
yıs'ta gerçekleştirilecek fuara, Türkiye'nin en büyük mü-
teahhitlik firmalarının da aralarında olduğu 50
civarında şirket katılacak. Başta Libya Başbakanı Ab-
dulhamid Dibeybe ve bazı bakanlar olmak üzere, Lib-
yalı üst düzey siyasetçi, bürokrat, iş insanı ve
yatırımcının katılacağı fuarda, çeşitli zirveler ve B2B gö-
rüşmeler gerçekleştirilecek. Bugüne kadar Libya'da 29
milyar dolarlık müteahhitlik işleri üstlenen Türk şirket-
ler, 10 yıldır süren, bütün yatırımların durduğu, altyapı
projelerinin kesintiye uğradığı süreç sonrası Libya'da
hayata geçirilecek 10 milyarlarca dolarlık projelerden en
büyük payı almak istiyor.

Türk şirketleri heyecanlandırdı

ICF Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Akpınar, yaptığı
açıklamada, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin
kabinesinden 14 bakanla 7-8 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret
ettiğini, bu kapsamda Türk iş insanları ile bir araya gel-
diklerini hatırlattı. Dibeybe'nin bu toplantıda, "Türk iş
adamlarını yeniden Libya'da görmek istiyoruz" dediğini
anımsatan Akpınar, "Bizzat Libya Başbakanı Dibeybe
tarafından yapılan bu çağrı Türk müteahhitleri de heye-
canlandırdı. Müteahhitlerimizin aslında yurt dışında en
çok tanıdığı ülkeler arasında Libya ilk sıralarda geliyor.
Yeniden inşa sürecinde şirketlerimiz en büyük payı
almak istiyor." diye konuştu. 

ABD’de işsizlik yükseliyor

Yapay zeka teknolojileri
kaynaklı gelişmelerin 
devletlere istihbarat
toplama ve analiz etme,
daha etkili askeri araç ve
gereç üretme, karmaşık
siber saldırı planlamaları
gerçekleştirme konularında
yeni kabiliyetler ve 
avantajlar kazandırdığı açık

T eknolojik ilerlemelere bağlı olarak
hızla gelişen yapay zeka (YZ),
farklı birçok alanın yanı sıra

uluslararası güvenlik ve dış politikayla
ilgili gelişmelerde de önemli etkiye
sahip. Bu durum devletlerin yapay zeka
konusunda ortaya çıkan teknolojik ge-
lişmeleri askeri güçlerini artırmaya yö-
nelik bir fırsat olarak görmelerinden
kaynaklanıyor. Devletler YZ yönetimine
ilişkin faaliyetlerini, özellikle istihbarat
toplama ve analiz etme, yeni lojistik im-
kanlar yaratma, siber uzay operasyon-
ları geliştirme ve yönetme, geçmişe
kıyasla çok daha sofistike askeri silah
türleri üretme amaçları doğrultusunda
planlamaya gayret gösteriyorlar. Fikir
babası İngiliz matematikçi, bilgisayar
mühendisi ve kriptolog Alan Turing ol-
makla birlikte, YZ’nin kavramsal temel-
leri dönemin bir grup öncü bilim insanı
tarafından 1956 yılında Dartmouth
Üniversitesi’nde düzenlenen bir konfe-
ransta atıldı. Bu konferansta yapay
zeka (artificial intelligence) kısaca YZ
(AI) şeklinde takdim edildi ve zeki bilgi-
sayarların tasarlanma olasılığının araş-
tırılması bilim dünyasına
önerildi. Aradan geçen 60 yıl-
lık zaman diliminde bilgisa-
yarların işlem hızındaki artış,
YZ araştırmalarındaki ge-
lişme ve insan zekasına yakın
sistemlerin oluşturulmaya
başlanmasıyla bu tür tekno-
lojiler yeni bir boyut kazandı.
Yapay zeka ile ilgili birçok ta-
nımlama yapılabilir. Kısaca
YZ, “herhangi bir insanın de-
netimi ve gözetimi olmadan,
önceden kestirilemeyen şart-
lar altında ve öğrenilebilen
veya tecrübe edilen durumlar
kapsamından kendi hareket-
lerini planlayabilen ve yönetebilen her-
hangi bir yapay sistem”şeklinde
tanımlanıyor.
Öte yandan YZ’nin devletler arasındaki
askeri rekabet süreçlerini tetiklediği ileri

sürülebilir. Bu nedenle YZ teknolojileri
kaynaklı gelişmelerin devletlere istihba-
rat toplama ve analiz etme, daha etkili
askeri araç ve gereç üretme, askeri lojis-
tik imkânlarını kolaylaştırma, karmaşık

siber saldırı planlamaları gerçekleştirme
konularında yeni kabiliyetler ve avantaj-
lar kazandırdığı açık. Bununla birlikte
YZ kaynaklı teknolojik imkânların sağ-
ladığı etkili askeri avantajların yanı sıra
bazı dezavantajları da söz konusu. Bu
durumun da devletlerin küresel güç
mücadelesi kapsamında giriştikleri mü-
cadelede daha önce tecrübe edilmeyen
meydan okumaların oluşmasına neden
olduğu da ileri sürülebilir. Bu çerçevede
güvenlik ve savunmayla ilgili YZ ürün-
lerinin, modelleri ve uygulamalarının
kullanımı aşamasında özellikle insan-
makine uyumu ve gerçek çatışma orta-
mında önceden tahmin edilemeyen
risklerin bertaraf edilmesi konusunda
komplikasyonlara neden olduğu bilini-
yor. Savunma sektöründeki YZ ürün-
leri, modelleri ve uygulamaları ile hızla
temin edilen çok sayıda verinin insan
aklıyla planlamaya dönüştürülmesinde
yaşanan zorluklar da ayrıca belirtilmesi
gereken dezavantajlardan. YZ teknolo-
jilerinin geliştirilmesinde ABD, Çin ve
kısmen de Rusya öne çıkıyor. Söz ko-
nusu üç ülke geliştirdikleri YZ model,

program, algoritma ve maki-
naları ile askeri ve istihbarî
YZ sektörlerinin gelişmesine
önderlik ediyorlar. Çin ve
ABD ise yayınladıkları resmi
yapay zeka strateji belgeleriyle
bu sektörün askeri amaçlarla
geliştirilmesi hususundaki
gayretlerini de dünya kamuo-
yuna gösteriyorlar.

Çin’in YZ stratejileri ve 
operasyonları

Bu itibarla, ABD teknoloji şir-
ketleri YZ sektörüne 2016 yı-
lında 20 ila 30 milyar dolar
arasında yatırım yaptılar. Bu

rakamın 2025 yılında 126 milyara kadar
çıkacağı tahmin ediliyor. Bu noktada
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in
2017 yılında yaptığı açıklamadaki YZ
vurgusu da dikkat çekici. Putin, “YZ sa-

dece Rusya için değil, aynı zamanda
tüm insanlık için gelecektir… YZ de-
vasa fırsatlar getirebilir. Fakat aynı za-
manda YZ, tehditlerin öngörülmesini
de zorlaştırabilir. YZ alanında kim lider
olursa, o aynı zamanda dünyanın da
yöneticisi olacaktır,” ifadelerini kullan-
mıştı. ABD ile küresel mücadele içinde
olan Çin’de de yetkililer 2030 yılına
kadar YZ sektörlerine yönelik yatırımla-
rının 150 milyar ABD doları olacağını
açıkladı. Diğer devletler de kendi eko-
nomik büyüklükleri ve teknolojik im-
kanları nispetinde bu konuda adımlar
atıyorlar. Örneğin, Güney Kore ve Sin-
gapur’un YZ sektörüne yönelik yatırım-
ları hem askeri hem de ticari hedefler
içeriyor. Askeri personel kapasitesini ar-
tırmak açısından sorunları bulunan
aynı zamanda yüksek refah seviyesine
sahip Kanada, Yeni Zelanda, Avus-
tralya ve bazı Avrupa ülkeleri de YZ
teknolojilerini bu açıklarını kapatmak
amacıyla yeni bir fırsat olarak 
görüyorlar. 
Bu nedenle de bu ülkeler YZ sektörüne
askeri kapasiteleri artırmak amacıyla
önemli bütçeler ayırıyorlar. Yine benzer
şekilde Fransa’nın 2017 yılında ilan edi-
len ulusal savunma stratejisinde YZ
sektörü operasyonel üstünlük (opera-
tional superiority) sağlayan bir alan
olarak tanımlandı. İsrail Savunma
Güçleri’nde (IDF) YZ faaliyetlerinden
sorumlu General Cohen Inger de 2017
yılında verdiği beyanatta YZ faaliyetle-
rini “bir çatışmadaki en küçük karar ve
adımı ve bizatihi çatışmanın bütününü
etkileyebilecek” faaliyetler şeklinde ta-
nımlamıştı. YZ teknolojilerini küresel li-
derlik yarışında önemli bir alan olarak
gören bir başka devlet ise İngiltere. İn-
giltere, Nisan 2018’de Yapay Zekâ Sek-
tör Belgesi’ni yayınladı. Birleşik
Krallık’ın geniş ölçekli sanayi stratejisi-
nin bir parçası olan bu belge, ülkeyi YZ
alanında küresel liderlerden biri haline
getirmeyi amaçlıyor. 
Bu kapsamda kamu ve özel sektör
işbirliğini güçlendirmek suretiyle YZ
sektörlerine yatırım yapmayı, dijital 
altyapıyı geliştirmeyi ve YZ kapasitesini
artırmayı hedefliyor. Sadece devletler
değil örneğin Avrupa Birliği (AB) gibi
uluslararası örgütler de YZ stratejileri
geliştirmek amacıyla planlamalar yapı-
yorlar. Bu kapsamda AB Komisyonu
2018 Nisan ayında, Avrupa İçin 
İletişim Yapay Zekâsı (Communication
AI for Europe) belgesini kabul etti. Bu-
rada AB’nin teknolojik ve endüstriyel
kapasitesini artırmak, kamu ile özel sek-
törün YZ ile ilgili gelişmeleri kavrama-
sını hızlandırmak, Avrupalıları YZ
tarafından ortaya koyulan sosyo-eko-
nomik değişimlere hazırlamak ve YZ
konusunda uygun bir etik ve yasal çer-
çevenin hazır kılınması amaçlanıyor.
Ayrıca AB, YZ yatırımlarını 2017 yı-
lında 500 milyon avrodan 2021 yılı so-
nuna kadar 1 milyar avroya, 2030’a
kadar ise YZ alanında yapılan senelik
yatırım miktarını 20 milyar avroya çı-
karmayı hedefliyor.

GUVENLIK
YAPAY ZEKA VE 

Küresel yatırım ve
finansman payları
Sonuç olarak, bir ordu yönetiminin hızlı
karar alabilme kabiliyeti açısından YZ’nin
geleceğin değişken harekât ortamında
önemli katkılar sağlayacağı açık. Otonom
sistemlerin yenilenme konusunda yorul-
madığı ve kolay ikame edilebilir oldukları
dikkate alındığında YZ’nin bu alanda si-
lahlı kuvvetlere yapacağı katkı gelecekte
daha da artacaktır. Yüksek işlem gücü sa-
yesinde birçok olasılığı hesaplayabilen YZ
teknolojileri, başarı konusunda da silahlı
kuvvetlere önemli katkılar sağlayacak.
Subay eğitimi, savaş pilotu eğitimi, teknis-
yen eğitimi gibi alanlarda YZ uygulamaları
silahlı kuvvetlerin geleceğinde önemli rol
oynayacak. İstihbarat alanında görüntü
yazılımları, fotoğraf, video gibi verilerin
hızlı ve güvenilir analizleri ve yüz tanıma
sistemleri gibi konularda YZ teknolojileri
devletlere yeni imkânlar kazandıracak. Bu
kapsamda YZ’nin orduların gelecekteki
güç kapasitelerinde kilit rol oynayacağı su
götürmez bir gerçek olarak karşımızda du-
ruyor. Dolayısıyla bu konudaki gelişmeler
yakından takip edilerek güvenlik teknoloji-
leri ve askeri teknolojilerde YZ çalışmaları
öncelik haline getirilmelidir.



B ayram telaşı diyorum dostlarım.
Hani böyle anne-baba, kardeşler, ağa-
beyler-ablalar, teyzeler, yeğenler, am-

calar-dayılar falan. Kalabalık aile sofraları
diyorum. Böyle uyandığınız vakit yataktan
zımba gibi kalktığınız telaşla hazırlandığınız.
Kimilerinin bayram namazı için camiye gittiği
kimilerinin bayram ziyaretleri için hazırlık yap-
tığı sabahlar...
Ne güzel telaşlardı değil mi?
Mart 2020'den beri hayatımıza giren koronavi-
rüs sağ olsun bu telaşların her birinden mah-
rum kaldık. Mahrum kalırken de aslında her
birinin ne kadar lezzetli ve değerli telaşlar oldu-
ğunu anladık. Yokluk insana çok şey öğretiyor;
hele hele tatlı telaşların yokluğu...
Eski bayramlar nerede geyiği yapmayacağım
da; özlüyor insan. Ben misal... Özellikle ba-
bamla birlikte geçen bayramları özlüyorum. 
3 yıldır yok kendisi. Göçtü gitti. Kardeşlerini,
yeğenlerini herkesi çevresinde topladığı o kala-
balık bayram sabahları da onunla birlikte
göçtü gitti. Sonra bizim o akraba-eş dost ziya-
retlerimiz. Çocukken yaşadığımız harçlık ala-
cak olmanın heyecanı... Hepsini üst üste
koyunca düpedüz ziyadesiyle “güzel” bir ço-
cukluk saklıyor bayramlar. Artık olmayan ço-
cukluklar. Şimdiki çocuklar için bile olmayan
çocukluklar...
Şimdi nasıl?
Toplu mesaj atma. “Bayramınızı kutlar sevgi ve
saygılarımı iletirim. Abuzzittin. Kıllıbacak...”
diye. Veya whatsapp ve bilumum uygulamalar-
dan atılan yalancı sahte kalpler ve bir takım
emojiler. Ah ah...
Anlatabiliyor muyum? Emin değilim ama;
Eksiliyoruz işte.
1 değil 2 değil 3 değil. Gün gün eksiliyoruz.
Tatlı telaşlarımızın yerini görevler, sorumluluk-
lar ve bitmek bilmeyen uzak-teknolojik şeyler
almaya başlıyor. Hadi bayram konusunun öte-
sine geçeyim; sevmeler, sevişmeler bile internet-
ten! İnanır mısınız karşı karşıya gelip kahve
içmekten öte karşılıklı bilgisayar veyahut cep
telefonu başına geçerek kahve içip, tanışıyor 
insanlar...
Korkarım ama böyle giderse Teoman'ın keha-
netine varacağız. Hani diyordu ya; “Her zama-
aan kolay değiiil. Sevmeden sevişmeeeek...” 
- E gitgide kolay olmaya başladı Teoman!
Neyse neyse...
Enseyi karartmayalım. Bir kahve aldım
şimdi. Bilgisayar başında size bu
yazıyı yazarken sabahın tatlı sa-
kinliğine bıraktım kendimi. Youtu-
be'da Sezen Aksu çalıyor. Şey
diyor Sezen Aksu;

“Memleketime çoktan bahar gelmiştir.
Başakları çoktan göğe ermiştir,
Dağlarını gelincik basmıştır.
Yer, gök ve yürek;
Çiçek açmıştır...”

Şarkının güzelliği, kahvenin lezzeti
ve sabahın sakinliği derken; duy-
gusal bir ihtiyara evrildim sanki.
Ama dedim ya enseyi karartmaya-
lım hayat güzel. Hala güzel.
Tamam belki eskisi gibi çocuk 
telaşı sahici değil eskisi gibi manalı
gayretlerimiz de yok;
Ama yaşıyoruz işte. Bu da bir şey. En olmadı
Turgut Uyar'ın dediği gibi;
“Göğe bakalım”... Sahiden göğe bakalım.

Ve bir kere daha okuyalım;
“İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım
Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından
Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından
Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar
Şu aranıp duran korkak ellerimi tut
Bu evleri atla bu evleri de bunları da
Göğe bakalım

Falanca durağa şimdi geliriz göğe bakalım
İnecek var deriz otobüs durur ineriz
Bu karanlık böyle iyi afferin Tanrıya
Herkes uyusun iyi oluyor hoşlanıyorum
Hırsızlar polisler açlar toklar uyusun
Herkes uyusun bir seni uyutmam bir de ben uyu-
mam
Herkes yokken biz oluruz biz uyumayalım
Nasıl olsa sarhoşuz nasıl
olsa öpüşürüz sokaklarda
Beni bırak göğe bakalım
Senin bu ellerinde ne var 
bilmiyorum göğe bakalım
Tuttukça güçleniyorum 
kalabalık oluyorum
Bu senin eski zaman gözlerin
yalnız gibi ağaçlar gibi
Sularım ısınsın diye 
bakıyorum ısınıyor
Seni aldım bu sunturlu 
yere getirdim
Sayısız penceren vardı bir 
bir kapattım
Bana dönesin diye bir bir 
kapattım
Şimdi otobüs gelir biner gideriz
Dönmiyeceğimiz bir yer beğen
başka türlüsü güç

Bir ellerin bir ellerim yeter belliyelim yetsin
Seni aldım bana ayırdım durma kendini hatırlat
Durma kendini hatırlat...”

20'li yaşlar yazısı...

Yitik geçen günler, zamanlar. Öğrenciyiz
henüz. Bornova'nın sakin ve bedeli yüksek Sü-
vari Caddesi'nden süzülüp, Büyükpark'a çık-
mak için yürüyoruz. Alsancak'a gitmeye
üşenmiş ve 20'li yaşlarının başında kendini
“yorgun” hisseden birkaç adam ve kadın, Uğur
Mumcu Kültür Merkezi'nin önünden geçiyo-
ruz. “Neyse ki geldik” diyor içimizden biri.
Kimdi şimdi anımsamıyorum. Geldiğimizin
farkında olmamıza rağmen birimizin sesli ola-
rak bunu dillendirmesi hepimizi uyandırmıştı.
“Eee bir şeyler almak lazım” diye kararlaştır-
dık. İçinden asla peynir çıkmayan peynirli po-
ğaçadan, zeytinin hiç değilse kokusunu veren

zeytinli açmadan almışız
maksat doymak değil aç-
lığı bastırmak. Üç beş de
bira var zaten. Sonsuz
yaşam pınarı…
Kültür merkezini elimiz-
deki nevalelerle birlikte
geçiyoruz. Büyük-
park'ın ortasındaki gös-
terişsiz ve anason
tütünü kokan nargile-
cileri ve çay bahçele-
rini de geçiyoruz.
Alabildiğine yeşillik,
banklarda tek başına
oturan emekli am-
calar ve çimlerde
oturup birbirlerinin
boynuna öpücükler

konduran sevgililer arasından 
geçiyoruz.
“Lan oğlum oturun artık bir yere”
diyor arkadaşlardan biri. Haki-
katen ha amma yürümüştük.
Bir çınar ağacının altını
uygun gördük arkadaşlarla.
Burası “hoş” demişti kız
arkadaşlar da. Hay hay o
zaman demiştik. Erkekler
bağdaş kurup oturmuş
kızlarda bacaklarını hafif
kırıp ne oturur ne otur-
maz bir halde vaziyet 
almışlardı.
Saygın ve bakımlı çimlerin
üzerinde biraz mahcup
ama eğlenceli ve kendimiz-
den emin oturuyoruz. Parkın
müdavimi ve gerçek sahibi kö-
pekler, kediler geçiyor yanımız-
dan. Zaten içinde peyniri olmayan
peynirli poğaçayı paylaşıyoruz 
arkadaşlarla.
“Maşallah ekip sağlam” diye bir ses geliyor o
esnada arkadan. Hep birlikte dönüp bakıyo-

ruz. Eskilerden bir amca. Üzerinde “Bor-
nova Belediyesi” yazan pembe bir bankın

üstünde oturuyor. Eskilerden dediy-
sem kafa kağıdındaki doğum senesi
ha. Ben diyeyim 60 sen de 70 o ara-
lıkta bir amca. Biz hepimiz birbiri-
mize baktık arkadaşlarla. Tanıyan
var mı diye. Kimseden tık yok.
Amca bizim sessizliğimizi hamle-
sini 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 kafa-
mızı salladık. Hepimiz klasik yaşlı
amca teyze ve öğrenci muhabbeti-
nin 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 zamanı-
nızda aynı kavak yelleri bizde de var. Ama biz

de
hayta-

lığa askeri dsiplin
münasebetiyle çok müsamaha yok. Gene de
arada kaçıp giderdik İstanbul'da boğaza 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
ölmüştür, sevdiğine kavuşamamıştır. Öyle bir
son bekliyoruz 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 Alsancak yapsaydık ya” dedi bir arka-
daş. Doğru diye onayladık hepimiz.
Poğaçalar yenmiş, biralar içilmiş, yalnız bir in-
sanın muhabbetine ortak olunmuştu. Bakalım
deniz kenarında ne var ne yoktu. Kalktık ve
Topçu Tugaylığını geçip, metroya varmak için
yürümeye başladık…

Biz hep özlüyoruz...

İnsanın en muazzam yolculuğu kendi içine
yaptığı yolculuktur. İçe dönüş, sorgulama ve
kendinle baş başa kalma hali bu yüzden mem-

nuniyet sağlar. Hatta yalnızlığı sevilesi yapanda
budur. Oturur düşünürsün. Kah nehrin ke-

narında kah bir dağın eteğinde kah ise ya-
tağında tavanı seyrederek…Betimleme

ve hayali bırakırsak bizde tavanı seyre-
derek düşünüyoruz çoğunlukla. Ne
olacak diyoruz,ne yapacağım diyo-
ruz, neden öyle yaptım diyoruz.
Kendimize bir çok soru soruyor
ve kimsenin duyamayacağı ce-
vaplar veriyoruz. Yorganın altın-
daki iki büklüm dünyadan
soyutlanmış halimiz ana rahmine
duyduğumuz özlemi vurur gibi-
dir yüzümüze. Biz hep özlüyoruz.
Geçmiş zamanı, geçmiş günleri.

Gelecekten umutlu olamıyoruz
çünkü geçmiş kadar güzel 

gelmiyor şimdiler.
Zamanın büyüsüne kapılıyoruz. En kö-

tüsü zamanın büyüsüne kapılıp giderken
öleceğimizi unutuyoruz. Ne bu hırs? Ne bu

ötekileştirme arzusu? Ne bu dünyaya kazık ça-
kacakmış gibi servet kazanmak için ucuz hesap-
ların içine düşme hali? Bunları çok az
soruyoruz. Öleceğimizi bildiğimiz için ve belki
her geçen gün bizi ölüme daha çok yaklaştırdığı
için geçmişin sıcaklığına özlem duyuyoruz…!

Bir bar güncesi

Gene akşam, gene barda oturuyorum, her za-
manki gibi bira içiyorum fakat bu kez malt,
içinde şeker yok diye! 
Tom Waits çalıyor gene, bu saatler o hep onun
sesi yükselir hopörlerden, ezan kadar kutsal sa-
yılmaz fakat Winamp'in sunduğu ilahi bir ses…
Bir yudum alıyorum biramdan, kocaman bir
yudum. Sol elimle ceketimin cebindeki siga-
ramı çıkarıyorum, paketin içinden bir dal alıp,
önümdeki zor yanan çakmak ile yakıyorum .
Tam o sırada “Hold On” diyor ısrarla Waits,
duraksar gibi oluyorum, aslında zihnimde acıt-
tığı, cahil bilincimi hissediyorum. 
Biradır Waits, soğuk, soğuk ama bir o kadar sı-
caklık veren, bazen inanamayacağın şekilde
sefil, viskiye yakıştığı halde birayı tercih eden,
bir sigaraya büründüğünde şarkıları, birileri ta-
rafından yakılmayı bekleyen.
Hold On bitiyor, başım ağrıyormuş gibi, alnımı
ellerimle büzüştürüyorum, kaşlarımı kaldırıyo-
rum barmene doğru, önümde boşalan biraya
bakıp, bir tane daha diyorum…

anilboduc@gmail.com
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Bayramda ne 
dinlemek lazım?
Eveeeett...
Bayram telaşı dedik. Hikayeler dedik. 20'li
yaşlarımızın Bornova'sına gittik, hep özlü-
yoruz dedik hayal kırıklıklarımızı, umutları-
mızı ve anılarımızı andık...
Şimdi dönelim bugüne. 
Bayram demişken; şarkılar çok mana ka-
tıyor günlere. Bayramda gülümsemek ve
daimi iyi hissetmek adına iyi şarkılara
kulak vermek lazım. Yazının taaa en ba-
şında size bir Sezen Aksu tavsiye etmiş-
tim. Hala aynı fikirideyim. Sezen Aksu her
daim dinlenir. O Türk pop müziğinin yaşa-
yan efsanesi. Hatta ben size bunları ya-
zarken geride Begonvil diye seslendirdiği
şarkıyı işitmekteyim.
Sonra tabii Zülfü Livaneli de dinlenmez
mi? “Seher yeli çık dağlara güneş topla
benim için...” Zülfü ağabeyden dem vur-
muşken yakın dostu Mikis Theodorakis'in
Yunan ezgileriyle belki bir sirtaki oynaya-
sınız gelir. Sirtaki de demişken... Ah ulan
şimdi Ege'de olmak vardı. Birkaç duble
rakının hamervah sarhoşluğu içinde yarin
bacaklarına sarılmak ve yorgun bir cigara
tüttürüp göğü izlemek... Ah ah. Nasıl da
hasret bastı gene. Sezen abla da haba-
bam bağırıyor; “Benim yerime de sev...”
diye. Bekletme hayatı diye... Ben de bura-
dan sesleniyorum; 
“Benim yerime de iç...
Benim yerime de dinle. 
Bekletme hayatı...”
Hadi bu arada bir iki de “yabancı” denilen
ama pek dosthane yakın isimleri tavsiye
edeyim; bugünümüze şükretmek için Leo-
nard Cohen, yarınımıza inanmak adına
kadife sesli Norah Jones ve geçmişi ya-
detmek adına bittabi Bob Dylan yavrucu-
ğum...

Bayram telaşı yoksa
durup göğe Bakalım



“ Camdaki Kız", "Kral Kaybederse", "Hayata
Dön", "Günahın Üç Rengi: Madalyonun
Öteki Yüzü" başta olmak üzere pek çok

roman kaleme alan ve son dönemde eserle-
rinden uyarlanan dizilere danışmanlık
yapan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, dene-
yimleriyle birleştirdiği hastalarının
yaşam hikayelerini okurlarına aktar-
maya devam ediyor. Dr. Budayıcı-
oğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla videokonferans üzerin-
den sorularını yanıtladı:

nRomanlarınız, kitaplarınızdan se-
naryolaştırılan ve halen danışmanlı-
ğını yaptığınız dizileriniz keyifle
izleniyor ve romanlarınızı okurken de
aslında film izliyormuş gibi bir etki bı-
rakıyor okuyucularda. Kitaplarınızı ya-
zarken bir gün dizi film olacağını
düşünmüş müydünüz?
Hayır hiç düşünmemiştim doğrusu. Hatta
bunların çok okunacağını da düşünmemiştim.
Hayal etmiştim ama uzak bir hayaldi benim için.
Çünkü daha önce böyle bir yazarlık deneyimim
olmadı ve yıllarca psikiyatrist olarak çalıştım.
Yazma nedenim de şöyle oldu. İnsanlar sizi o
kadar zenginleştiriyor ki, bana Türkiye'nin doğu-
sundan batısına, kuzeyinden güneyine 81 ilimiz
var. Şimdi bu illerden bana gelmeyen bir hasta
yoktur. Bu meslek bana, Türkiye'nin her yanın-
dan insanla bir arada olma şansı verdi. Bu arada
Amerikalı yazar ve psikiyatrist Irvin Yalom'un ki-
taplarını okuyordum. Hoşuma da gitti, çok gü-
zeldir kitapları. Dedim ki kendime, bu
kitaplardaki insanları anlamak mümkün değil
çünkü bizden değiller. Biz o kadar farklı bir ülke-
yiz ki, o kadar kendine has, eskiler "nevi şahsına
münhasır" derdi, ülkemiz insanları da çok özel,
çok kendine has özellikler taşıyan bir ülke ve mil-
letiz. Ne tam doğuluyuz, ne tam batılıyız. Çok
köklü de bir geçmişe sahip olduğumuz için, çok
alışkanlıklarımız, örflerimiz, adetlerimiz ve çok
değişik duygularımız var. Onun üzerinde "biri de
bizi yazsa" diye düşündüm. 2004 yılında başla-
dım yazmaya, onun üzerine bunları yazdım. Psi-
kiyatri ve psikolojiye meraklı insanların
okuyacağını tahmin ediyordum ama bu kadar
büyük kitlelere açılacağını, bu kadar diziler yapı-
labileceğini doğrusu hayal bile etmiyordum.

n"Camdaki Kız" romanınızın dizisi de yakında
yayınlanacak. Çalışmalarınız nasıl gidiyor?
25 Mart'ta inşallah başlıyoruz Kanal D'de. Dizi-
nin çekimleri de dün başladı. Güzel bir kadro-
muz oldu. Camdaki Kız, güzel mesajı olan güzel
bir kitaptır. Kadının ruhunu çok iyi anlatır. "Para
neredeyse kadın oraya gider" düşüncesinin olma-
dığını, kadının ruhunun aslında neye ihtiyacı ol-
duğunun altını çok çizmeye çalıştığım bir kitap
bu. Umarım dizi de güzel olur.

nYeni bir kitap yazma süreci içerisinde misiniz?
"Kırmızı Pelerin" diye bir kitap yazıyorum. Bu yıl
içinde inşallah yayınlarız. Daha çalışıyorum 
üzerinde.

nKadınlar romanlarınızın da dizilerinizin de
merkezinde. Kadın danışanlarınızın hikayelerini
daha çok paylaşıyorsunuz. Bir psikiyatrist olarak
sizce de dünyada kadınlar daha mı çok yara 
alıyor?
Evet tabii ki. Ben insanları, kadınlar, erkekler diye
böyle çok katı sınırlarla ikiye bölen biri olmak is-
temiyorum. Çünkü biz bir arada bir şeyler payla-
şarak yürürsek, o yol çok daha güzel olacak.
Ama kadın maalesef bu yolu erkeğiyle yürüye-
medi. Milyonlarca öteden gelen bir tarihimiz var.

Tabii
ki çok

ezildi kadın. Bir de bu
öyle bir ezilme ki... Ben tarih okumayı çok seve-
rim. Bundan milyonlarca yıl önce dünyanın ilk
kurulduğu zamanlar kadın ve erkek zaten eşit de-
ğildi. Yani tabiat da bizi eşitlememiş, erkeği daha
güçlü kılmış. O günkü şartlarla daha kolay mü-
cadele edebilen, daha kolay kendini koruyabilen,
vücudu, bedeni bizden çok daha güçlü bir erkek
var. Yine o eski tarihlerde kadın şimdiki gibi değil,
daha küçük yani şimdi fena değil cüssemiz. Eski-
den kadınlar çok daha küçük varlıklar olduğun-
dan o zamanki şartlarla mücadele edecek gücü
yok, kabiliyeti yok. Biz milyonlarca yıl önce o yol-
dan çıkıp buraya gelmişiz ve düşünüyorum,
bizim insan olduğumuzu bile keşfedip, "bizim de
erkeklerden hiçbir farkımız yok, bizim de hakkı-
mız var, bizim de bir sürü yeteneklerimiz, beceri-
lerimiz var" diyebilmemiz, bütün dünyada hadi
hadi en çok 100 yıldır mümkün oldu. Milyon-
larca yılın içinde 100 yıl ne demek, yani 24 saatte
1 dakika gibi bir şey bu. O nedenle ben 100 yılda
çok mesafe aldığımızı düşünüyorum. Tabii kadın
bu yolda çok acı çekti ve maalesef hala acı çek-
meye devam ediyor. Artık teknoloji çağında ka-
dınla erkek arasında gerçekten üretmede,
çalışmada, hayata katkı sunmada hiçbir fark kal-
madı ama buna rağmen kadın toplumda ezil-
meye, haksızlığa uğramaya devam ediyor. İşte
dün yeni bir örneği, Samsun'daki olay. Yani insa-
nın içini burkuyor, çok üzüldüm. Kadını dinle-
meyi, onu anlamayı da daha çok seviyorum ve
kadının hikayesi her zaman hayatın hikayesidir.

nKadına yönelik şiddet hikayeleri de bu acılarla
her geçen gün artıyor. Dün akşam bunun en acı
örneği Samsun'da yaşandı söylediğiniz gibi.
Tabii duymadıklarımız, basına yansımayanlar
var. Diziler aslında en yalın haliyle bu acıları da
yansıtmanın peşinde. Aşırıya kaçıldığını görüyo-
ruz kimi zaman. Dizilerde ve filmlerde "şiddet
sahnelerini" göstermenin bir sınırı olmalı mıdır?
Danışmanlığını yaptığınız dizilerde kırmızı çizgi-
niz bu konuda nedir?
Benim danışmanlığını yaptığım dizilerde zaman
zaman şiddeti çok sınırlı biçimde gösteriyoruz.
Ama burada olabildiği kadar o sahneleri hep
gölgelemeye çalışıyoruz. Çok kısa tutuyoruz sah-
neleri, adam elini kaldırıyorsa vurduğunu göster-
miyoruz. Yani böyle ciddi bir şiddet sahnesinin,
televizyonlardan izlenmesini doğru bulmuyo-
rum. Niye çünkü normalize ediyor. İnsan bir şey-

leri gördükçe, bundan daha doğal bir
şey yokmuş gibi zannedebilir. Yıllarca

sadece bizde değil tüm dünyada şiddet
içerikli filmler çok fazla çekildi ve şiddet

çok fazla yansıtıldı izleyiciye. Bu anlamda
çok dikkatli olmalıyız, diye düşünüyorum.

Eğer bir şiddet sahnesi gösteriyorsak da
hemen arkasından bunun altını doldurmalıyız.
Bu şiddetin insanlara nelere mal olduğunu mut-
laka seyirciye aktarmalıyız. Yani bir şiddet sahne-
sini gösterip geçmeyi, toplum için hastalık
görüyorum. Bunu çağrıştırmayalım, şiddet sah-
nelerini kınayalım. Başka türlü beyinlerimizde bu
kod değişmeyecek.

n"100 yıl sonra kadın hakimiyetinde bir 
dünya görüyorum"
Yani milyonlarca yıldır devam eden bir insanlık
tarihi var ve bu tarih boyunca kadın ve erkek hiç-
bir dönemde eşit olmadılar, eşit olmadıkları gibi
erkek her zaman dünyanın efendisi konumunda
oldu. Eski nesil, erkeklere "efendi" diye hitap
ederdi. Ben halen hayatta bir kuşağın temsilcisi
olarak, bunu hatırlıyorum. Bunu hatırlayan ben,
bugün bambaşka bir yere gelebilen ben. Yani
kadın da işte bu süreyi bu kadar kısa zamanda
kat etti. Şimdi erkek "efendi" ise o zaman kadın
"köle oluyor", sonra yavaş yavaş erkekler "bizim
avrat" demeye başladı kadınlarına. O her-
halde bir gelişmeymiş. Sonra "bizim ha-
tuna" döndüler, sonra "bizim hanım"
dediler eşlerine. Mesela babam
"bizim hanım" derdi, yani ben-
den önceki kuşak "bizim
hanım" demiş. Mesela
şimdi bakıyorum erkekler
artık "eşim" diye takdim
ediyorlar kadınlarını.
Biz kadınlar, erkekleri
"eşim" diye takdim ede-
biliyoruz. İşte bunları
büyük gelişmeler olarak
kabul ediyorum. Bunun
küçümsendiğini görmek
benim içimi acıtıyor. Er-
keğe "efendi" denirken, şimdi
erkek kadın birbirine "eşim" di-
yebiliyorsa, demek ki biz kadınlar
bu anlamda çok büyük bir yol kat etmi-
şiz. Bunun altını tekrar tekrar çizmeliyiz.
Kadınlar bu yola daha yeni çıktı. 100 yıl
sonra bir "kadın dünyası" görüyorum ve kadın
hakimiyetinde bir dünya görüyorum. Kadın ken-
dini keşfetti çünkü, ve kadınlarımız çok başarılı.
Bugün diyor ki kadınlar, "Artık ben kölelikten çık-
mak için yeteri kadar mücadele ettim ve etmeye
devam edeceğim". Bu konuda bir sınır tanımıyor
kadınlar. Nereye gideceği gerçekten belli değil ve
kondisyonu çok arttı kadınlarımızın. Maddi,
manevi, saygınlık, itibar hepsini kadın çok kısa
sürede elde etti. Tabii bu da ne yaptı? Kadın taze,
daha yola yeni çıktı, erkek yorgun. Onlar yüzyıl-

lardır bu yolda zaten. O nedenle kadınlar daha
çok asılıyor dünyaya, erkekten daha çok asılıyor.
Ben erkekleri de çok anlıyorum, hiçbir zaman bir
feminist gözüyle de bakmadım hadiselere. Er-
keklerin bize yaptığını, onlara asla yapmamalıyız.
Çünkü hayat ne kadar paylaşılabilirse, ne kadar
omuz omuza yürünürse, hayat o kadar güzel
olacak.

n"Hem erkekler hem kadınlar halen kolektif bi-
linç dışı kodlarla yaşıyor"
Dünyada kadına şiddet artarak devam ediyor.
Yani ne oldu da eğitim arttı, insanların eğitimi,
kültürü ayrıca ekonomisi de çok daha iyi eskiye
göre bütün dünyanın. Şimdi hem sosyal hem
ekonomik açıdan dünya geliştiği halde, bu kadar
büyük teknolojik gelişmeler olduğu halde, ne
oluyor da bu adamlara, dünyada her gün yüz-
lerce kadın öldürülüyor. Ne oldu da bunlar öldü-
rüyorlar? Biz bu şiddetin azalmasını bekleriz bu
durumda ama neden şiddet artıyor? "Kolektif bi-
linç dışı" dediğimiz bir şey vardır yani kuşaktan
kuşağa nakledilen bilinç dışı kodlar, bilgiler. Yani
biz 7 göbek, 17 göbek, 27 göbek öteden ataları-
mızdan gelen alışkanlıklar, inançlar, doğrular
bunlar bize aktarılır. Bu aktarımlar içinde erkek
efendidir, saygındır, ona her zaman hürmet edil-
meli, hizmet edilmeli. Hem erkekler hem kadınlar

halen bu kodlarla yaşıyoruz. Bunlar
bizim beynimizde. "Kim öldürüyor"

diye baktığımızda, eğitimli, kül-
türlü, saygın, toplumda

kendine bir yer edinebil-
miş erkeklere, katillerin

arasında pek rastla-
mıyoruz. Demek ki
kültürel düzeyi
düşük, hayata ye-
teri kadar tutuna-
mamış, başarılı
olamamış, ken-
dini hayata kabul

ettirememiş insan-
larda bu vahşeti

daha çok yaşıyoruz.
Bu kişiler daha o kod-

lar doğrultusunda hareket
ediyor ve bunları medyada,

gazetelerde hep görüyoruz. Ne di-
yorlar, "Sen bana bunu nasıl yaparsın,
sen kimsin, sen kim olduğunu zanne-

diyorsun, haddini bil." İşte o kod konuşuyor.
"Sen kimsin de efendine, böyle saygısızlık ediyor-
sun, özgürlük ne demek, ben bilirim ne demek,
beni terk etmek ne demek ya". Konuşan kim? Bin
yıl önceki erkeğin sesi bu. Hala kadınlar da bu
kodlarla hareket ediyor. Bu erkekleri çok tehlikeli
buluyorum. Bu eski zihinlerde, halen bu yazılım
onların beyinlerinde duruyor. Bunu bilinçlendire-
rek silebiliyoruz. Bunun tersi örneği de var.
Mesela çok okumuş, kültürel seviyesi çok yüksek,
çok başarılı kadınlardan da özel hayatlarında
eşinden dayak yiyen epeyce kadın tanıyorum.
Kadın utanıyor. Kocası, çocuklarının yanında bu
kadını her türlü aşağılıyor. Daha da olmazsa fi-
ziksel şiddet gösterebiliyor. Aslında bu hiçbiri-
mizden de silinmedi. Çünkü bu yazılımlar bin
yıllar içinde oraya yazıldı. Bunları silemeyiz, bun-
ları kendimizi bilinçlendirerek, eğiterek, farkında-
lık geliştirerek silebiliriz. Kadınların da henüz
yeteri kadar bu kodlardan çıkabildiklerini 
düşünmüyorum.

"Bütün kadınlara sesleniyorum. 
Erkeklerle ilişkilerinizde 
çok dikkatli olun"

nKadınlar, anne, eş, evlat ve çalışan bir kadın
rollerini beraber yürütüyorlar. Bu dengeyi sağlıklı
bir şekilde nasıl kurmalılar?
Bizler askerleriz. Mücadele bu, savaş... Bunun
adı her neyse, biz en ön saftaki askerleriz. Bunun
meyvesini, bizden sonraki, belki 2, 3 kuşak son-
rası yiyecek, sefasını onlar sürecek. Biz daha bu
tohumları ekenleriz. Bu değişim süreçleri, top-
lumlarda çok sancılı olur. Bunu zihinlerimizde
değiştirmek kolay değildir. Kadın, erkek evleniyor.
Ben de doktorum, eşim de doktordu. Kadın
daha eve girdiğinde bütün mesuliyetleri üstleni-
yor. Kocamız bize demiyor, yani benim kocam
bana dememişti "Sen bize yemek yap, temizliği
her gün yap" filan demedi. Biz üstleniyoruz, bey-
nimiz söylüyor bize bunu. Tabii diyen eşler de
var. Ama kadınlara benim önerim şudur. Biz bir
zamanlar "efendi" dediğimiz erkeklerden, nere-
deyse tahtı devralıyoruz. Ya da erkeklere, "biraz

kenara çekil de, ben de oturayım" diyoruz. Şimdi
hangi hükümdar tahtına "hadi sen de gel otur"
demiş. Biz de erkeklerin, "gel kardeşim beraber
oturalım" demelerini beklememeliyiz. Ancak o
tahta oturan biz kadınlar olsaydık, "ya gel erke-
ğim, sen de yanıma otur" demeyecektik. İnsan
ruhu buna müsait değil, biz de demeyecektik. O
nedenle erkeklerle ilişkilerimize dikkat edelim.
Bunu sadece cinayetlerin, vahşetlerin en sık gö-
rüldüğü kesimlere önermiyorum. Bütün kadın-
lara sesleniyorum. Erkeklerle ilişkilerinizde çok
dikkatli olun. Çünkü biz, eski biz değiliz. Yani
onları "efendi" olarak kabul edip, biz "köleliği"
kabul eden kadınlar değiliz. Erkekler de artık
tahtlarının sallandığının farkındalar. Büyük bir
öfke biriktirdiler içlerinde, bunu da anlayalım,
empati yapalım. Her gün bir kadın, o öfkenin
kurbanı oluyor. Aslında o adamın öfkesi, öldür-
düğü kadına değil, bütün kadınlara, hepimize.
Yani, "sen kim oluyorsun ya, sen kimsin haddini
bil" diyor. Bu yolda dikkatli yürüyelim. Erkeklere
eskisinden daha saygılı olalım, her zamankinden
daha mesafeli, daha dikkatli davranalım. Büyük
bir depremin yaşandığı dönemler bunlar.

"Çocuk annenin duygusunu emer"

nKırmızı Oda'da, "Anne çocuğunu sevgi ile bü-
yütmeli çünkü anne çocuğuna sevgi gösterdi-
ğinde bebek bunu hisseder." diyorsunuz. Dizideki
Ali Sadi Kumru, Alya, "Doğduğun Ev Kaderin-
dir" dizisindeki Zeynep, yine "Masumlar Apart-
manı'ndaki" karakterlerin birçoğunda çocukluk
travmaları var ve hayatlarının bir yerinde değer
görememişler, anlaşılmamışlar. Anne, babalara
ne öneriyorsunuz? Çocuklarını, sevgi ile büyüte-
bilmek için geçmiş travmalarından nasıl 
kurtulsunlar?
İdeal anneyi öncelikle tanımlamak isterim. İyi bir
anne kendisiyle barışık annedir. Şimdi şöyle bir
anne tahayyül edemiyorum, "Hiç yara almamış,
çocukluğunda aman aman el üstünde büyümüş,
işte bugünlere hiçbir travma yaşamadan gelmiş".
Bugün yaşadığımız dünya buna izin vermiyor.
Anne-baba olmadan önce insanların, kendile-
riyle barışıklığı temin etmeleri gerekiyor. Çünkü
bir insan kendisiyle barışıksa ne şiddet gösterir,
ne kötülük yapar. Kendiyle ve dünya ile dosttur.
Hayatın içinde aldığımız bu yaralar tamir edile-
bilir. Burada farkındalığı çok önemsiyorum.
Anne mutsuzsa nasıl sağlıklı bir çocuk yetiştire-
ceğiz? Çocuk annenin duygusunu emer. Çocuğu
dikkatli yetiştirelim, diye önerilerim yok. Hayatla
tanışmalı çocuklar. Mücadeleyi öğrensinler, ama
çocuklarınızı incitmeyin. Çocuğa koşulsuz sevil-
diğini hissettirin. Aslında anne, babalık öyle zor
bir şey değil.

"Sevgi ve sevgi belirtilerinin uygarlığa
kurban gittiğini düşünüyorum"

nYakın zamanda kaybettiğimiz Doğan Cüce-
loğlu hocamızı saygı ve rahmetle anıyoruz.
Onun kaybı herkesi çok üzdü. Doğan hocamızın
"Evlenmeden Önce" kitabında ve diğer kitapla-
rında bahsettiği bir konu var, "sevgi kültürü" ve
"değer kültürü". "Aynı sevgi kültüründe büyüme-
miş, denk olmayan bireyler, evlendiklerinde mut-
suz olurlar." diye kaleme almıştı. Sizin "kader
motifi" kavramınızı, "sevgi kültürüne" çok benze-
tiyorum. Sevgi kültürünün toplumda yaygınlaş-
ması için bireyler neler yapmalı?
İnsan vahşi de bir yaratık. Bu vahşi, saldırganlık
duygularımızı törpüleye, törpüleye daha uygar
insan oluyoruz. Önceliği başkasına vermeyi,
sabretmeyi, sırayı beklemeyi, paylaşmayı...Uy-
garlık bize bunu getiriyor. Tabii duyguları törpü-
leyerek yoluna devam ediyor. Batılı insan
filmlerde, dizilerde duyguların nasıl azaldığını
da görüyoruz. İnsanların birbirlerine sarılmaları,
birbirlerine dokunmaları o kadar azalmaya baş-
ladı ki. Ben bu anlamda sevgi ve sevgi belirtileri-
nin uygarlığa kurban gittiğini düşünüyorum.
Anneler, Batı'da çocuklarını bizim bağrımıza
bastığımız gibi basmıyor. Yeni kitabımda, bu ko-
nunun altını çizmeye gayret edeceğim. Sevginin
birbirimize gösterim şekilleri giderek geri çekil-
meye başladı. Özellikle ben bunun anne, baba,
çocuk ilişkilerinde, karı koca ilişkilerinde çok
önemli olduğunu düşünüyorum. Uygarlık bunu
törpüledi ama bizim ruhlarımızın bu konudaki
açlığı törpülenmedi. Evliliğin ilk bir ayını çok
önemsiyorum. Eşler bu düzene çok özen gös-
termeliler. Çünkü o bir ayda ne yaşandıysa, ar-
tarak yaşanacak demektir. 
HABER MERKEZİ
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Romanlarından 
ekranlara uyarlanan 

“Doğduğun Ev Kaderindir”,
“Kırmızı Oda” ve" Masumlar

Apartmanı" dizileri ile adından
söz ettiren psikiyatrist yazar 

Dr. Budayıcıoğlu, “100 yıl sonra
kadın hakimiyetinde bir 

dünya görüyorum” 
dedi

nGünümüzde mesela; 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü, farkındalık gününe dönüştü. Çok kadın,
eşleri, sevgilileri tarafından öldürüldü. Kadı-
nın gücünü fark etmesi, kullanabilmesi ve
kendine kalkan eli durdurabilmesi ve sesini
duyurması için neler öneriyorsunuz?
Ailelerin de artık kızlarına tam destek verecek-
lerini umuyorum. Bu hayalim var. Ülkemizde
bir uyanış olduğunu da sonuna kadar görüyor
ve kabul ediyorum. Özellikle kızların ve kadın-
larımızın kendilerine yatırım yapmalarını öne-
riyorum. Bizler yüzyıllar boyu, önce
çocuklarımızdan başlayarak, tüm yakınları-
mıza feda ettik kendimizi. "Fedakarlık" eşittir
kadın. Bunu da matah zannettik, bize böyle öğ-
retildi. Artık kadınların kendilerine yatırım yap-
malarını öneriyorum. Çocuklarına bile çok aşırı
fedakarlık yapmasınlar. Annelik fedakarlık de-
mektir ama bir çocuk her zaman, mutlu anne-
nin yanında daha mutludur, huzurludur, daha
başarılıdır. "Mutsuzum ama ben çocuğum için

her şeyi yaparım" dediğinizde o çocuğun tah-
tını yaparsınız ama bahtını yapamazsınız. O
nedenle bu fedakarlık kavramını, bizim kadın-
larımızın çok iyi gözden geçirmelerini öneriyo-
rum. Anne ne kadar güçlüyse, çocuğun
arkasında durabiliyorsa, bu kadının kendine
yaptığı yatırım, çocuklara da yaptığı yatırımdır.
Benim bütün kadınlara birincil önerim, kendi-
nizi hayata feda etmekten vazgeçin, kendinize
yatırım yapın. İç dünyalarımızı zenginleştire-
lim, kadın dil öğrensin, becerikli olduğu ko-
nuda bilgi öğrensin, kurslara gitsin. "Bir
erkeğe bağımlı yaşayayım, çok güzel olayım"
dünyası çıkmaz yol. Bu yollar bizim için yeteri
kadar güvenli değil. Diplomayı yeterli yatırım
olarak görmüyorum. Kendini tanısın, neleri se-
verek yaptığını tespit etsin. Kadınlar kendine
güvenmeyi öğrendiği anda eski kodları kendin-
den silecektir. Kadınlar bu kodları silebildiği
gün erkeklerin gösterdikleri vahşet kalmaya-
cak dünyada. Bundan erkek de karlı çıkacaktır.

Kadınlar kendinize
YATIRIM YAPIN
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K endi oyunları, kendi tarzlarıyla aynı za-
manda Nejat Uygur'un geleneksel eko-
lünü de güncelleyerek sanat hayatına

devam eden Süheyl ve Behzat Uygur pandemi
öncesi, babalarının yıllar önce sahneye koyduğu
"Süt Kardeşler" oyununu sanatseverlerle buluş-
turuyordu. Pandemi döneminde "Hey Gidi
Günler- Şarkılı İnteraktif Komedi" oyununu
sahneye koyan Uygur kardeşler, tiyatroyla geçen
yaşamlarını, 32. yılını kutladıkları Süheyl-Beh-
zat Uygur Tiyatrosunu, "Kötü Şarkılar" albü-
müyle "Abdülkadir" şarkısını ve sinemaya ilişkin
düşüncelerini anlattı.

4Hoş geldiniz. Süheyl-Behzat Uygur Tiyat-
rosu kaç yıldır izleyiciyle buluşuyor.
Behzat Uygur: "Süheyl-Behzat Uygur Tiyatro-
sunun tam 32. yılı. İlk biletimizi 8 Şubat’ta sat-
mışız. Ben geçen arşivden baktım."
Süheyl Uygur: "Ankara mıydı?"
Behzat Uygur: "İstanbul."
Süheyl Uygur: "Evet. Çevre Tiyatrosunda"
Süheyl Uygur: "Denk geldi, güzelmiş. Daha
evvel bana bahsetseydin. Niye bahsetmedin
Behzat?"
Behzat Uygur: "Şimdi geldi aklıma ya. Hoş gel-
diniz derken, kusura bakma."
Süheyl Uygur: "Böyle sürpriz oluyor bana. Es-
tağfurullah."

4O zaman mutlu yıllar tiyatronuza o zaman.
Behzat Uygur: "Çok teşekkür ederiz."
Süheyl Uygur: "Yaşasın Tiyatro."

4Evet, yaşasın tiyatro. Siz, bir elin 5 parmağı ta-
biri gibisiniz. 5 kardeşsiniz. Ahmet, Süheyl Uygur,
Süha, Kemal ve Behzat Uygur. Süheyl Bey ikiziniz
Süha ile Samsun'da doğmuşsunuz galiba?
Süheyl Uygur: "Tabii ben ve Süha Samsun do-
ğumluyuz. Behzat Adana, Kemal Antakya do-
ğumlu. Hep böyle turnelerde."

4Hepiniz turne çocukları mısınız?
Süheyl Uygur: "Tabii babam ve annem, yıllarca
tüm ekiple Anadolu’yu karış karış dolaşmış.
Dolayısıyla da hepimiz neredeyse turnelerde
doğmuşuz. En büyük ağabeyim (Ahmet) me-
sela İstanbul’da yolcu vapurunda doğmuş.
Böyle enteresanlıklar var."
Behzat Uygur: "Hayatı tiyatrolarda geçen in-
sanların turnelerde doğması da çok doğal. Ana-
mız, babamız hep tiyatro ve turnelerdeydi."
Süheyl Uygur: "Aslında şöyle mi oluyor Beh-
zat? Mesela babam tam 60 yıl diyelim. Aslında
62- 63 yıl galiba..."
Behzat Uygur: "Daha fazla, 65 yılı var."
Süheyl Uygur: "60 yıl. Biz de 30 yıl. Neredeyse
80- 90 yıllık tiyatroyuz, Nejat babayla beraber.
Çok enteresan. Doğduğumuzdan beri tiyatro-
nun içindeyiz."

4Ne güzel hep berabermişsiniz
Behzat Uygur: "İyi ki de öyle olmuş. Bir tiyat-
rocu adayı için bulunmaz bir nimet turnelerde
doğmak, ülkenin tamamını birkaç kere dolaşabil-
mek, ülke insanını yakından tanıyabilmek, göz-
lemlemek, Anadolu’nun en ücra köşelerinde
turnelerde, otel odalarında büyüyebilmek ve
oyuncaklarının tiyatro aksesuarları olması."
Süheyl Uygur: "Ama onları yine yerine koymak."
Behzat Uygur: "Bir defa fırça yemişliğim var,
Nejat Uygur’dan, ustamdan ve babamdan.
1960’lı yılların sonlarına doğru Cibali Kara-
kolu’nda oynarken, çok aklımda kalan bir şey.
Cibali Karakolu'nun bir yıldızı vardı, Nejat Uy-
gur’un komiser Cafer Kıskıvrak olarak taktığı.
Ben de çocukken kulise gelmişim, kovboyculuk
oynayacağım diye şerif olmak için o yıldızı almı-
şım ve eve gitmişim. Benim yüzümden babam o
gün Cafer Kıskıvrak, baş komiser rolünü yıldız-
sız oynadı. Eve geldiğinde de 'Bir daha tiyatro-
dan hiçbir aksesuarı almayacaksın.' dedi."
Süheyl Uygur: "Bu yıldızlar goktan inmedi bu-
raya, derdi."
Behzat Uygur: "O repliği yaparken bir yıldız ek-
sikliği benim sayemde olmuş oldu. O yüzden
şimdi hep dikkat ederim aksesuarlar eksik olma-
sın, aman yerinde olsun diye. Çok doğrusunu
söylemiş. Oyuncakların böyle olunca, oyun ar-
kadaşların Sami Hazinsesinden tut, Feridun
Çölgeçen, Bahri Beyat ve daha eskilere, döne-
min en ünlü, en iyi oyuncuları olup, bütün bu
ünlülerin arasında geçince, babanın arkadaşları,
Adile Naşit, Gazanfer Özcan, Sadri Alışık, Zeki
Alasya ve Metin Akpınar o zaman genç tabii,
kuliste bunlarla büyüyünce bir tiyatrocu adayı
için daha ne olabilir, diye düşünüyorsun."

4Bulunmaz bir nimet
Behzat Uygur: "Bulunmaz bir nimet. Bu or-
tamda büyüdüğün zaman, her biri sana bir ders
vermiş, her anın bir dersi varmış diye düşünebi-
liyorsun. İyi ki de böyle olmuş. İyi ki de Anado-
lu’da dolaşmışız."
"Babam, önce insan, sonra tiyatrocu
olacaksın dedi"
Süheyl Uygur: "Ders deyince ilk aklıma gelen

şey, yıllar önce, 13-14 yaşındayım galiba.
Bir gün Nejat babama dedim ki, 'Baba

ben de tiyatrocu olmak istiyorum.
Bana, 'Önce insan olacaksın, sonra
tiyatrocu olacaksın.' dedi. Bu her

meslek için geçerli tabii."
Doğru, öğrenilmesi gereken ilk şey.

Babanız Nejat Uygur’un deyimiyle 'Armut
ağacının dibine düştüler' deyimini 1990 se-
nesinde ‘Genç Uygur’ları kurarak ‘Boynuz
Kulağı Geçer’ oyununuzla bir şekilde ispat-

lamış oldunuz.
Süheyl Uygur: "Çevre Tiyatrosu’nda oynarken
babam, pazartesi veya salı günleri oyun oynan-
mazdı. Behzat, Süha filan oturduk konuştuk,
biz kendi tiyatromuzu kursak ne olur? Baba ile
anne hayattayken daha sağlam basacaksınız
çünkü yere. Çünkü ülkede tiyatro yapmak hala
çok zor. Babamıza gidip, 'Baba biz repo günleri
tiyatro yapmak istiyoruz.' dedik. 'Tabii ki yapabi-
lirsiniz.' dedi. O zamanlar Süheyl-Behzat Uygur
Tiyatrosu değildi. Yaşlarımız daha genç olduğu
için ‘Genç Uygurlar’ Tiyatrosu idi. Ne yapalım,
derken, babamın yıllar önce oynadığı daha
sonra ‘Bazıları Musakka Sever’ diye oynanan,
'Gel de Borusunu Öttür’ oyununu seçtik Behzat
ile. Oyunun ismini babam koydu, ‘Boynuz Ku-
lağı geçer’ diye. Oyunu da babam yönetti. Çok
da güzel bir oyun olmuştu. 30 sene oldu demek
ki. Bak ne kadar çabuk geçiyor zaman."
Behzat Uygur: "Evet, Kocamustafapaşa Çevre
Tiyatrosunda oynadık. Allah rahmet eylesin o
tiyatronun sahibi Hasan Zengin de çok önemli
Türk tiyatrosu için. Daha o dönemlerde Kara-
denizli bir müteahhit, İstanbul’un birçok yerine
koca koca binalar dikeceğine, tiyatrolar yaptı. O
tiyatrolardan biri olan Çevre Tiyatrosu hala var.
Gerçi biz oynayamıyoruz. Hasan Zengin’e gele-
cek olursak çok değerli bir insandı ve o dö-
nemde çok tiyatro kazandırdı İstanbul’a. Bizim
de ilk seyircilerimizdendi."
Süheyl Uygur: "Tabii, oyundan sonra koşa koşa
geldi, 'Şahane çocuklar. Seyirci size bayıldı.'
dedi."
Behzat Uygur: "Ustamız Nejat Uygur ama ço-
cukluğumuzdan beri Süheyl ile Zeki Alasya-
Metin Akpınar hayranlığımız vardı. Hasan
amca; ‘Yeni Zeki-Metin siz olacaksınız.' demişti.
Çok mutlu olmuştuk. Allah rahmet eylesin."
Süheyl Uygur: "Behzat veya ben, sosyal med-
yada paylaştığımız zaman tiyatro ile ilgili hala
'Babanızın yerini dolduramazsınız.’ deniyor.
Tabii ki dolduramayız. Nejat Uygur zaten bir
tane. Gazanfer Özcan, Metin Akpınar ilk ak-
lıma gelenler, bir tane. Behzat ve ben kendi ma-
hallemizde babayı, anneyi utandırmadan
elimizden geldiğince güzel şeyler yapmaya 
çalışıyoruz ki bugüne kadar öyle oldu."

4Peki boynuz kulağı geçerken yine de babanı-
zın ekolünü, güncel bir dil yakalayarak bu gün-
lere taşıdığınızı söyleyebilir misiniz?
Behzat Uygur: "Elbette, söyleyebiliriz. Seyirci-
miz de bunu söylüyor. Ben şundan eminim, Sü-
heyl de öyledir zannediyorum. Babam yaşadığı
müddetçe bizim tiyatro yapmamızdan, yaptığı-
mız biçimden gurur duydu. Seyrettiği oyun-
larda, yüzünün ifadesi bizim için önemliydi ki,
Nejat Uygur’u güldürmek kolay değildi. Asla il-
timas geçmezdi ki kalkıp alkışlaması bunun 
göstergesi olmuştu."

4Süheyl Uygur: "Ne heyecanlanırdık, özellikle
de ben. Evet ayakta alkışlamıştı değil mi?"
Behzat Uygur: "Şu anda bile biz onu hala her
oyunda hissediyoruz. Bunu klasik zannederdim
ben ama gerçekten Nejat Uygur hep aramızda
oluyor. Aslında oyunlarımızda bütün oyuncula-
rımızla birlikte sahnedeki herkesi Nejat Uygur
oluyor. Bir parça oluyorlar."
Süheyl Uygur: "Özellikle bunu Çevre Tiyat-
rosu’nda geçen sene mi oynamıştık daha çok
hissetmiştik. Sanki o gün sahnede Nejat Uygur
oynuyor."
Behzat Uygur: "Evet Çevre Tiyatrosu’nda perde
açıldığı anda seyirciden de bizden de öyle bir

elektrik geçti ki birbirimize, o aramızda vardı ve
bayağı duygusal anlar yaşadık. Seyirci çok
güldü, kahkaha attı oyunumuzda. Nejat baba,
ustamız her oyunumuzda var. Zaten gittiğimiz
her yerde, her eski salonda bir anımız var
onunla."

4Onun enerjisini hissetmek çok muazzam ol-
malı? Ama çok enteresan bir şey söylediniz.
‘Onu güldürmek kolay değil' dediniz. O bütün
ülkedeki insanları güldürürken o neden gül-
mezdi acaba?
Süheyl Uygur: "Sahne üzerinden bahsetti Beh-
zat. Tabii özel hayatta değil. Ama şimdi usta her
şeyin güzelini yapmış bu ana kadar. Tabii ki zor
beğenecek. Karşınızda ustanız, hocanız oturu-
yor. Bakalım tepkisi ne olacak? Tabii ki gülme-
yebilirdi de. Ona da hiçbir şey demeyebilirdik."
Behzat Uygur: "Ama kedi sesine çok gülerdi
mesela. Mart ayı geldiği zaman Nejat babayla
Bahri Beyat, Allah rahmet eylesin."
Süheyl Uygur: "Eniştemiz."
Behzat Uygur: "Evet, çok önemli bir oyun-
cuydu. Nejat Uygur’un partneri, Nejat Uygur
Tiyatrosunun vazgeçilmezi. Bir gün bir oyunda
kedi sesleri lazımdı, makaralı teyplere alacak-
lardı ses kaydını. Fakat odaya girdiler, gülmek-
ten alamıyorlar. İkisi kedi sesi yapacak. Karşılıklı
başladılar kedi sesi yapmaya. Yapıyorlar, gülü-
yorlar. En sonunda bizi çıkarttılar, yalnız kaldılar
yine güldüler. Arka odaya gittiler yine güldüler.
O gün gülmekten o ses kaydını yapamadılar.
Kedi gibi konuşuyorlardı birbirleriyle. Çok ab-
sürt şeylere gülerdi. Ama mesela sinemada en
çok kime gülüyor derseniz, Charlie Chaplin’di.
Bizim çocukluğumuzda babam eve film maki-
neleri getirirdi. 16’lık mıydı? Sessiz Şarlo, Char-
lie Chaplin filmlerini izlerdik."
Süheyl Uygur: "Önce 8’likti. Beyaz çarşafı gerip
evin penceresinin önüne koyar, pencereyi açardı
ve bazı saatlerde vatandaşlar da komşular da
seyrederdi."

4"İlk kablolu televizyonu Nejat Uygur yaptı"
Behzat Uygur: "Tabii tabii. Herkese açıktı. İlk
kablolu televizyonu Nejat Uygur yaptı."

4Babanız hem otoriter hem de eğlenceli bir
babaymış. Evde babanız ve anneniz Necla
Hanım vasıtasıyla film izleme ve kitap okuma
seansları düzenliyormuşsunuz. Hatırlıyor mu-

sunuz babanızın tavsiye ettiği ilk okuduğunuz
kitabı? Mesela Charlie Chaplin, ilk izlediğiniz
filmlerden midir?
Behzat Uygur: "Tabii, tabii Charlie Chaplin,
Buster Keaton, dönemin sessiz sineması. Tabii
onlar daha öncenin filmleri ama hayatımıza,
bizim çocukluğumuza girdi. Mesela çocukken
benim ilk okuduğum kitap, Nejat babanın arşi-
vinden Hacivat-Karagöz serisi oldu. Okumayı
ilk söktüğümde ilk okuldayken, Ömer Seyfettin,
Kemalettin Tuğcuları önerdi ama ben ilk Haci-
vat-Karagöz’ü okudum."
Süheyl Uygur: "Yaşımıza göre Kemalettin Tuğ-
cuları, Ömer Seyfettinleri söylerdi. Tabii ki anne-
min, babamın söylediği kitapları okurduk ama
bizdeki durum daha değişik olurdu. Genelde biz
beraber oyun teksti okurduk. Yüzlerce okurduk.
Küçüktük ama bizim fikrimizi alırdı çaktırma-
dan. Şimdi aklıma o geldi."
Behzat Uygur: "Bizim için çok keyifli günler, çok
değerli anlardı. Şimdi artık olamıyor tabii eskisi
gibi. Daha çok bilgisayarların, telefonların ba-
şında olunuyor artık, teknoloji girdikten sonra.
Gerçi sinema da teknoloji ama filmin üzerine
filmi konuşurduk.
Aslında tiyatro izlemek, sadece tiyatro izlemek
olmamalı. Hep onu söylüyorum seyircilere ya
da bize gelen, irtibata geçen gençlere. Aslında
seyirci, nereden baksanız 2 saat oyun sürüyor,
öncesi 2 saat ve sonrası 2 saat derken hayatının
6-7 saatini bize ayırıyor. Bu çok büyük bir so-
rumluluk. Tiyatronun öncesinde, çok pahalı ol-
ması gerekmiyor, gidip bir yerde çorba içebilirler
birlikte, o gün nasıl bir oyun izleyeceklerini,
oyunu konuşabilirler. Artık teknoloji de var, girip
oyunculara bakabilirler. Eskiden oyundan
sonra, öyle yapılırdı. Bir yerde çay, kahve içilir
oyunun tartışması yapılırdı. Şimdi de bence
bunu yapanlar var ama bu gözle bakarlarsa ti-
yatroya daha da keyif alacaklar. Şimdi gidiyor,
izliyor ve bitiriyoruz.
Biz oyun biçimimizde şunu yansıtmaya çalışı-
yoruz, eskiden hep öyleydi, bir oyundan çıktık-
tan sonra özellikle o oyundan onlarca replik
aklımızda kalırdı. Onu hayatın içinde de espri
olarak bir başkasına yapardın. Bizim tiyatromuz
da şimdi öyle. Oyundan aklında espriler kalsın
ve bir başkasına yapsın. Bunu sağlayabiliyorsan
seyircinle birlikte tabii ki o zaman gerçekten 30
yıl dolu dolu bir şey yapmış oluyorsun."

4Genç Uygurlar’dan 1996'da profesyonel
olarak Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu’nu
kurdunuz değil mi?
Behzat Uygur: "Hala Genç Uygurlar 
olmazdı."
Süheyl Uygur: "Şimdi Genç Uygurlar Tiyat-
rosu ya, eskiden Behzat ile gişede durmayı çok
severdik. Ben gişede duruyorum telefon açı-
yorlardı, ‘Artık Genç Uygurlar demeyin Taze
Soğanlar Tiyatrosu deyin.' diye dalga
geçiyorlardı bizimle."
Behzat Uygur: "Adamlar gelmiş kaç yaşına, ne
Genç Uygurlar’ı? Dedim ki, Süheyl-Behzat
Uygur Tiyatrosu yapalım. Ayıptır yani. Önemli
bir karardı. Hala düşünsene Genç Uygurlar ol-
duğumuzu? Neyse, Süheyl saçını boyadığı için
oradan yırtıyor."
Süheyl Uygur: "Yine saçıma mı geldin?"
Behzat Uygur: "Konu dönüp dolaşıp geliyor
senin saçına bir şekilde."
Süheyl Uygur: "Allahım, Ya Rabbim, sen 
sabır ver."

4Süt Kardeşler oyununuzun ilk günü izlemeye
geldiğimde de siz sahneye ilk çıktığınızda saçı-
nızı boyadığınızı yine söylemişti Behzat Bey.
Süheyl Uygur: "Sataşıyor. Sataşsın canım. Ben
asla böyle şeylere bozulmam. Oyun dışı şeyler
seyircinin daha çok hoşuna gidiyor. Enteresan
geliyor seyirciye, daha çok eğleniyor."

4"Yaptığın doğaçlama tutarsa oyunda kalır"
Behzat Uygur: "Bizde doğaçlama var. Yaptığın
doğaçlama tutarsa kalır o oyunda. Bazen seyirci
gülmez biz çok güleriz ona çaktırmadan. En
güldüğümüz şeylerdendir. Oyundan önce bir
espri bulur, 'Şunu şurada yapalım' deriz. Artık
neredeyse oyunun tamamını bırakırız o ana
odaklanır, hazırlanırız. Sırası gelir espriyi yapa-
rız seyircide tık olmaz. Göz göze gelir, içten nasıl
güleriz. Kendimizi de eğlendiririz o anda."
HABER MERKEZİ

9SÖYLEŞİ 13 MAYIS 2021 PERŞEMBEwww.gazetedamga.com.tr

Behzat Uygur: "Çok doğru. Tabii ne
yapsın, Anadolu’da kalmış. Bizim, usta-
mız Nejat Uygur ve babamız Nejat
Uygur var. Ne yalan söyleyeyim, usta-
mız Nejat Uygur, tiyatroda olduğumuz
için daha çok hayatımıza ermiş gibi.
Ustanızdan sadece sahne üzerinde bir
şeyler öğrenmezsiniz, sahnenin dışında
da çok şey öğrenirsiniz, nasıl davranıl-
ması gerektiği gibi. Biz Anadolu’ya bir
yere turneye gittiğimiz zaman kendimiz-
den önce ekip arkadaşlarımız, teknik
ekip yemek yedi mi, yemedi mi, ona ba-
karız. Aynı otelde kalırız. Aynı resto-
randa yemek yeriz. Onlardan birisinin
karnı doymamışsa bize dert olur bu.
Nejat babada da böyleydi bu. O zaman
koşullar daha zordu. Zaten öyle ekip
olabiliyorsun, öyle usta oluyorsun.
Nejat Uygur ne yapsın? İnsanlar aç mı
kalsın? Oyun oynanamıyorsa gerekirse
başka bir şey üretip, sanatıyla yapa-
caktı. Kıbrıs 1974 Çıkartması oldu-
ğunda karartma ilan edildi. İzmir
Açıkhava Tiyatrosu’nda oynuyordu
Baba."
Süheyl Uygur: "Çamlık Senar değil
miydi?"
Behzat Uygur: "Pardon Çamlık
Senar’dı. Karartma ilan edildi. Açıkha-
vada nasıl oynayacaksınız? Bütün tiyat-
rolar gitti. Babam, 'Şimdi insanların
tiyatroya ihtiyacı var.' dedi. Nasıl oyna-
yacaksın? dediler. Bir tek mavi ışık taktı,
oyununu oynadı. Mavi ışık takabili-
yordu."
Süheyl Uygur: "Tiyatro doldu yine."
Behzat Uygur: "Demek ki tiyatro her
koşulda var olmalı. Her şeyden önce ih-
tiyacı var insanların. Biz de Nejat Baba-
nın çırakları olarak her koşulda,
canımız çok yansa da seyircinin karşı-
sına çıkmak arzusundayız. Gücümüz
yettikçe, sağlığımız elverdikçe."

OMRUNU TIYATROYA
ADAYAN BIR AILE

“Bizim ustamız
ve babamız,
Nejat Uygur”

Geleneksel Türk 
Tiyatrosuna 65 yıl

emek veren, sevilen
ve kendi ekolünü

oluşturan 
Nejat Uygur ile
oyuncu Necla

Uygur'un 
5 çocuğundan 
ikisi Süheyl ve 
Behzat Uygur,

30 yılı aşkın 
süredir ‘Süheyl-

Behzat Uygur 
Tiyatrosu'nu 

devam ettiriyor
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pazarından çıkışının şartları netleştirildi ve bu tarihten itiba-
ren aralarında ticaretin nasıl ilerleyeceğine dair çerçeve çizil-
miş oldu. Anlaşma her ne kadar mevcut ticareti tamamen
kotalar ve gümrük vergileriyle zorlayacak şekilde düzenlen-
mese de AB ile İngiltere arasında bulunan özellikle gıda gü-
venliği gibi birtakım konulardaki standart farklılıklarını
ortadan kaldırmıyor. Dolayısıyla İngiltere’den AB pazarına
girecek mallarda AB bürokrasisinin zorunlu kıldığı birçok
prosedürün uygulanması konusunda İngiltere tarafından
taahhüt verildi.

Sınır kontrolleri kaldırıldı

Ticaret anlaşması sürecinde tarafları en çok zorlayan konu-
lardan biri Kuzey İrlanda meselesi oldu. Özellikle Ocak
ayından itibaren anlaşmanın getirdiği uygulamalardan
memnun olmayan Kuzey İrlandalı Protestanların başrolde
olduğu sokak olayları ülkenin sosyal hayatına etkisini gide-
rek artırıyor ve AB-İngiltere ekseninde yeni gerilimleri bera-
berinde getiriyor. Kuzey İrlanda, 1960’lardan itibaren
İrlanda’nın Birleşik Krallıktan bağımsız bir devlet olmasını
isteyen ve genelde Katolik etnik milliyetçi gruplarla Birleşik
Krallık yanlısı ve genelde Protestan birlik yanlıları arasın-
daki gerilimlere sahne olmuştu. Bu durum hem siyasi ola-
rak krizlere hem de paramiliter gruplar aracılığıyla terör
eylemlerine kadar uzanan bir dizi şiddet olaylarına yol aç-
mıştı. Özellikle İrlanda’nın bağımsızlığını savunan IRA
terör örgütü İngiltere’nin karşısındaki en ciddi sorundu.
1998’e gelindiğinde ise İngiltere’nin aldığı siyasi ve askeri
tedbirlerin sonucunda taraflar arasında bütün ilişkileri dü-
zenleyen Belfast Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre
Kuzey İrlanda’da Belfast merkezli ve İngiltere’ye bağlı bir
hükümet kuruldu ve İrlanda Cumhuriyeti ile arasındaki
sınır kontrolleri tamamen kaldırıldı.

İrlanda'daki fay hatları hâlâ canlı

Brexit ile başlayan İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinde
Kuzey İrlanda’nın neden problem teşkil ettiğinin cevabı tam
da burada. Halihazırda AB üyesi olan İrlanda Cumhuriyeti
ve İngiltere’nin ortak pazara dahil olması sebebiyle iki ülke
arasında ticari malların geçişi konusunda herhangi bir prob-
lem yoktu. Zira her iki ülke de aynı AB regülasyonları dahi-
linde bu uygulamaları gerçekleştirmekteydi. Brexit ile birlikte
İngiltere AB pazarından çıkacağı için Kuzey İrlanda’nın da
doğal olarak çıkması gerekecekti. Diğer bir deyişle İrlanda
Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında yeniden sınır kont-
rollerinin başlaması gerekecekti. Ancak Belfast Anlaşma-
sı’na rağmen yıllarca çatışmaya devam etmiş Protestan ve
Katolik grupların arasındaki fay hatlarının hâlâ canlı olduğu
söylenebilir. Bu da bölgede zorlukla dengeye oturmuş olan
düzenin çok kırılgan olmasına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla
iki bölge arasında oluşabilecek bir sınır uygulaması İrlanda
milliyetçilerinden yoğun tepki aldı. Diğer taraftan Brexit oy-
lamasında Kuzey İrlanda halkının yüzde 60’ı ret oyu verdi.
Bu sebeplerle AB ile İngiltere boşanma sürecinde Kuzey İr-
landa’nın durumunu uzun süren pazarlıklar sonucunda ül-
kenin AB pazarından çıkarılmaması kararıyla Kuzey İrlanda
Protokolü’nü imzalayarak sonuçlandırdı.

Çok sert eleştiriler gündemde

Ancak Kuzey İrlanda Protokol’ü beraberinde ticari malların
geçişi konusunda bir gri alan yarattı. İngiltere’nin AB ortak
pazarından çıkması ama Kuzey İrlanda’nın hem AB regü-
lasyonlarına dahilken hem de Birleşik Krallık ticaret alanı-
nın doğal bir parçası olması imzalanan protokole göre
İngiltere’den Kuzey İrlanda’ya gelecek özellikle gıda ürünle-
rini içeren ticari mallara yönelik bir dizi sınır kontrolleri ve
prosedürü zorunlu kıldı. Zira bu durum İngiltere’den
Kuzey İrlanda’ya kontrol olmadan geçecek malların İr-
landa Cumhuriyeti üzerinden AB pazarına hiçbir kontrol ve
tarife olmadan girmesi anlamına gelmekteydi. Bu protokol
henüz Ocak ayında Kuzey İrlanda’nın Birleşik Krallıktan
uzaklaşması ve hatta kopması ihtimalini somutlaştırdığı ge-

rekçesiyle Kuzey İrlandalı birlik yanlıları tarafından çok sert
şekilde eleştirildi ve son aylarda birçok kez medyaya yansı-
yan sokak olaylarının fitili bu yüzden ateşlenmiş oldu. Ay-
rıca İngiltere-Kuzey İrlanda arasında ticaret yapan şirketler
halen yürürlüğe giren sınır kontrolleri ve AB regülasyonları-
nın ek maliyetler yarattığı gerekçesiyle hem Belfast’ta hem
Londra’da şikayetlerini sürekli dile getiriyorlar ve maliyet-
lerden dolayı Kuzey İrlanda’da tüketiciye ulaşan özellikle
gıda maddelerinin fiyatlarında ciddi artışlar olacağını söylü-
yorlar. Henüz yürürlüğe giren protokolün pratikte uygula-
nabilirliği bu sebeple daha sürecin en başında hem sosyal
hem ekonomik olarak dirençle karşılaşıyor. Protokolün 16.
maddesi anlaşma şartlarında tek taraflı değişiklik yapmayı
ve anlaşmadan çekilmeyi mümkün kılıyor. İngiltere bu
maddeyi kılıf olarak kullanarak Mart ayının başında bahsi
geçen mallara yönelik sınır kontrollerinin uygulanmasına
ilişkin geçiş sürecini tek taraflı olarak 6 ay süreyle uzatma
kararı aldı. Karar sonrası AB tarafı yine aynı protokolün 12.
maddesi uyarınca yetkilendirilmiş olan AB Adalet Divanı
üzerinden protokolün ihlaline yönelik işlem başlatacağını
duyurdu. Ancak taraflar Mayıs ayına gelindiğinde halen bir
çözüm üzerinde uzlaşmış değiller ve sokak olayları aralık-
larla devam ediyor. Her ne kadar sorun Kuzey İrlanda üze-
rinden yürüyen hukuki bir anlaşmazlık gibi görünse de
aslında Brexit gibi İngiltere’nin ulus devlet reflekslerini gös-
terdiği yeni bir alan olarak değerlendirilebilir.

AB'nin taviz vermesi muhtemel

2016 yılından bu yana İngiltere, iç politikasında ne kadar
çalkantılı süreçler içine girerse girsin, AB ile yürütülen pa-
zarlıklarda siyasi olarak baskın konumunu, bölge jeopoliti-
ğinin AB’yi güvenlik konusunda İngiltere’yi tamamen
kaybetmemeye zorlaması sebebiyle koruyabildi. Özellikle
artan Rus tehdidi ve ABD’nin bölge güvenliği konusunda
sorumluluğu ortaklarının üzerine atma eğilimi bölgenin
jeopolitiğinin esas belirleyici faktörleri ve İngiltere’nin AB’ye
karşı pozisyonunun sağlamlığının temel sebeplerinden. Bo-
şanma süreci boyunca İngiltere bu konumunu alabileceği
maksimum tavizleri sağlamak amacıyla pazarlığı son gün-
lere kadar uzatarak kullandı. Kuzey İrlanda meselesi tam
da bu sebeple İngiltere açısından ticaret anlaşması ile başla-
yan Brexit sonrası dönemde kendi şartlarına uymayan pro-
sedürleri törpülemek için yeni tartışma alanları yaratma
teşebbüsü olarak okunabilir. Kuzey İrlanda’daki sokak
olaylarının Protestan birlik yanlıları tarafından tırmandırılı-
yor olması yine bu grupların İngiltere açısından daha kont-
rol edilebilir olduğunu gösteriyor. Zira uzun süren çatışma
döneminde dahi Katoliklere karşı Protestanların örgütlen-
mesinde İngiliz etkisi bilinen bir durum. Dolayısıyla İngil-
tere tarafından Nisan ayında dillendirilmeye başlayan
protokolde ortak kontrol mekanizmaları konusunda uzlaş-
mak gibi çözüm önerileri İngiltere’nin çıkarlarına daha da
yaklaşan revizyonların amaçlandığı şeklinde yorumlanabi-
lir. Kısacası İngiltere açısından sürecin bir krizden ziyade
AB ortak pazarına Kuzey İrlanda üzerinden kullanışlı bir
arka kapı açabilme fırsatı olduğu söylenebilir. Yine de İngil-
tere için Kuzey İrlanda’da daha da tırmanacak sokak olay-
ları istenecek bir senaryo değil. Bundan dolayı çok büyük
bir değişiklikten ziyade hem birlik yanlılarının tepkisini azal-
tacak hem malların girişini biraz daha kolaylaştıracak
küçük çaplı teknik düzenlemeler önererek uzlaşmaya yatkın
davranacaklardır.

Taviz kapısı aralanacak

AB tarafında ise bütün bu sorun yeni bir tavizin kapısını
aralayacak. AB kendi sınırları dışında ama kendisini ekono-
mik, sosyal ve güvenlik açısından etkileyen her düzeyde or-
taya çıkan krizlere karşı son yıllarda hep kötü sınavlar
veriyor ve uluslararası bir aktör olarak etkinliğini her geçen
gün daha da kaybediyor. Son on yılda Arap Baharıyla bir-
likte güneyinde yaşanan onca çatışma ve ortaya çıkan gü-
vensizlik ortamına karşı bu tarz sorunların çözümünde
veya bir şekilde kontrolünde faktör olması çok zor olan eko-
nomik yaptırımlar yahut teşvikler ile pozisyon alma çaba-
sına girdi. Diğer taraftan kuzeyde Ukrayna krizinde yine
hiçbir caydırıcılığı olmadığını ilan edercesine pasif kaldı.
Brexit sürecinde ise kendi içinde bir ülkeye karşı elindeki
ortak pazarın getirdiği pazarlık avantajına rağmen yine İn-
giliz siyasetinde yön değiştirecek bir etki sağlayamadı.
Şimdi bir kez daha AB’nin tarafı olduğu ve doğrudan etki-
leneceği bir meselede kendi çıkarlarını ne kadar savunabile-
ceği hangi tedbirleri alacağı yani İngiltere’yi daha da
uzaklaştıracak anlaşma iptaline kadar gidecek olan bir sü-
reci mi takip edeceği yoksa tekrar taviz mi vereceği birçok-
ları tarafından dile getirilen gündem maddeleri. Geçtiğimiz
aylarda benzer bir gerilim taraflar arasında Kovid-19 aşıla-
rının ihracatı konusunda yaşanmıştı. Bakıldığında aşı konu-
sunda da kötü bir sınav veren AB’nin İngiltere’ye sınırlama
koyma tehdidinde çok kısa sürede geri adım atması aslında
aradaki ilişkinin bir yansıması. HABER MERKEZİ

2 016 yılında Brexit oylamasında Avrupa Birliği’nden
(AB) çıkma kararı halk tarafından onaylanan İngil-
tere’nin AB ile ilişkileri 2021 Ocak ayına gelene

kadar bir dizi siyasi ve ekonomik pazarlığın gölgesinde iler-
lerken bu süreç birçok belirsizliği de taraflar arasında gri
alanlar oluşturacak şekilde beraberinde getirmişti. Bahsi

geçen gri alanların içinde İngiltere’nin kendi sularındaki ba-
lıkçılık ve avlanma hakları gibi spesifik konulardan Kuzey İr-
landa’nın statüsünün ne olacağına kadar birçok mühim
konu bulunuyor. Ancak 2021 Ocak ayına gelindiğinde taraf-
lar arasında uzlaşılan ticaret anlaşmasıyla birlikte İngilte-
re’nin 1973 yılından bu yana dahil olduğu AB ortak
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Brexit 
müzakerelerinin

en çetin
başlıklarından
Kuzey İrlanda

konusu, AB ile
İngiltere

arasındaki
anlaşmanın

getirdiği 
uygulamalardan

memnun 
olmayan Kuzey

İrlandalı
Protestanların

başrolde olduğu
sokak olaylarıyla

yeniden 
gündemde

Bu şartlar altında en muhtemel se-
naryo, AB’nin İngiltere ile masaya otu-
rarak Kuzey İrlanda’da toplumsal
olaylara meydan vermemek ve Belfast
Anlaşmasıyla ortaya çıkan barışı koru-
mak söylemleri ile protokolde İngiltere
lehine küçük revizyonları kabul et-
mesi. Aksi bir senaryo ise AB’nin bu
zamana kadar hiç denemediği bir tır-
mandırma siyasetidir ancak bu durum
İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda
açısından AB’den ayrılmak, ortak pa-
zardan çıkmak, artabilecek toplumsal
olaylar ve İngiltere’nin farklı zemin-
lerde karşılarında pozisyon alması gibi
yepyeni tartışmaları beraberinde geti-
rir. Dolayısıyla AB olası bir tırman-
dırma seçeneğine giderse şu ana
kadar hiç iyi sinyaller vermediği kriz
yönetimi konusunda kendisine yep-
yeni cepheler açmış olur. Şimdilik so-
runun kısa vadede geleceği bu şekilde
olsa da İngiltere açısında Kuzey İr-
landa meselesi AB’ye karşı her zaman
kullanabileceği ve tekrar tekrar taviz-
ler almaya çalışabileceği verimli bir
alan. Sokak olayları için yerel olarak
önlemler alınıyor olsa da protokolde
somut değişiklikler olmadan bu tür
olayların tekrarı hayli muhtemel.

Muhtemel 
senaryo

Kuzey irlandalı
gerginliği baSladı
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K esin doğum tarihi bilinmeyen
Yunus Emre, çeşitli kaynak-
lara göre, 13. yüzyılın ortaları

ile 14. yüzyılın ilk çeyreği arasında
Anadolu'da yaşadı. Türk-İslam halk
düşüncesinin en önemli yapı taşların-
dan Yunus Emre'nin 1307-1308'de
yazdığı "Risaletü'n-Nushiyye" ile vefa-
tının ardından sevenlerinin derlediği
şiirlerinden oluşan "Divan" isimli iki
eseri bulunuyor. Anadolu'nun manevi
mimarlarından, her müminin arzula-
dığı ilahi aşkı anlattığı şiirlerini halk
diliyle yazan Yunus Emre, Türkiye
Türkçesinin tarihi devresinin ilk safha-
sını teşkil eden ve "Eski Anadolu
Türkçesi" adı verilen bu şivenin oluş-
masında rol oynadı. Birleşmiş Millet-
ler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
(UNESCO) vefatının 700'üncü yılı
nedeniyle 2021'i "Yunus Emre'yi
Anma Yılı" kapsamına aldı. Cumhur-
başkanlığınca 2021'in "Yunus Emre ve
Türkçe Yılı" edilmesiyle de etkinlikler
yıl içine yayıldı. Yunus Emre, her yıl
mayıs ayı başında Eskişehir'in Miha-
lıççık ilçesindeki türbesinde Yunus
Emre Kültür ve Sanat Haftası kapsa-
mında düzenlenen etkinliklerle anılı-
yor. Hafta etkinlikleri çerçevesinde
çeşitli kurum ve kuruluşların iş birli-
ğinde 7-9 Mayıs'ta "Uluslararası
Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe
(YU-DİL)" adlı çevrim içi bilgi şöleni
gerçekleştirilecek.

Anadolu halkının 
bitmeyen umudu oldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi İslam
Felsefesi Öğretim Üyesi ve Yunus
Emre Araştırma Merkezi Müdürü
Doç. Dr. Kamil Sarıtaş, Yunus Em-
re'nin Mihalıççık'taki Sarıköy'de
(Yunus Emre Mahallesi) doğduğunu
söyledi. Yunus Emre'nin bir taraftan
buhranların olduğu diğer yandan yeni
oluşumların başladığı yüzyılda yaşa-
dığını belirten Sarıtaş, şöyle devam
etti: "13-14. yüzyıllarda Moğol istila-
ları, Haçlı saldırıları ve taht kavgaları-
nın olduğu görülmektedir. Bu
dönemde Türklerin bulunduğu, Ana-
dolu, İran ve Suriye coğrafyasında, si-
yasi yapı tamamen bozulmuş olup
anarşi hüküm sürer. Böyle bir or-
tamda ve zamanda Yunus Emre ilim,
irfan, sevgi, güven, ahlak, iyilik, doğ-
ruluk, adalet, yardımlaşma, birlik ve
beraberlik üzerine çağrılar yaparak
Anadolu halkının bitmeyen umudu
olur. Nitekim sonraki yüzyıllarda bu
düşüncelerin ve değerlerin özlemini
çeken her insan Yunus Emre'yi 'Bizim

Yunus' olarak benimsemiştir." Yunus
Emre'nin 'Bizim Yunus' olmasını sağ-
layan kişinin mürşidi Tapduk Emre
olduğunu anımsatan Sarıtaş, "Yu-
nus'un evrensel mesajlarından hareket
ederek günümüzde sevgisizlik ve say-
gısızlık kaynaklı birçok sorunu çöz-
mek mümkündür. Yunus Emre,
toplumdaki insan ilişkilerinin sevgi
üzerine inşa edilmesi gerektiğini vur-
gulamıştır. Yunus Emre bize hakikat
yolundaki gerçek mutluluğun anahta-
rını sunuyor. Dün olduğu gibi bugün
de Yunus diline ve gönlüne muhtacız.
Her türlü şiddetin önlenmesinde, bir-
lik ve beraberliğin sağlanmasında
Yunus düşüncesine ve inanç şekline
ihtiyacımız var. Bu nedenle Yunus'u
sadece okul, cadde ve enstitü isimle-
rinde değil, hayatımızın her anında
diri kılmalıyız. " değerlendirmesinde
bulundu.

Türkçeyi mayaladı

Sarıtaş, Yunus Emre'nin "Risaletü'n-
Nushiyye" adlı Mesnevi tarzında ka-
leme aldığı eserinin dini ve tasavvufi
öğütleri, diğer eseri "Divan"ın ise
henüz hayattayken Anadolu'da dilden
dile dolaşmaya başlayan şiirlerini içer-
diğini aktardı. Yunus Emre'nin hayatı
ve ortaya koyduğu eserleriyle geçmiş-
ten bugüne şairlere ilham kaynağı ol-

duğunu anlatan Sarıtaş, "Yunus Emre
ilahileriyle Müslümanların hayatında
varlığını sürdürmüştür. Yunus Emre
halkın seviyesine ve zevkine uygun bir
tarzda düşüncelerini şiir yoluyla dile
getirmiştir. Büyük bir mutasavvıf ve
şairdir. Türk tasavvuf edebiyatının
Anadolu'daki kurucusudur." dedi.
Doç. Dr. Sarıtaş, Yunus Emre'yi
"Türkçenin süt dişi, Türkçeyi mayala-
yan ve İslamlaştıran, edebi dil haline
getiren şahsiyet" olarak niteledi.Şiirle-
rinde sevgi, saygı, hoşgörü, doğruluk,
sabır, kanaat, cömertlik, fedakarlık,
Allah sevgisi ve gönül yapmak gibi de-
ğerleri ele alan Yunus Emre'nin, İs-
lam'ın aşk, umut, adalet ve hoşgörü
çağrısının bugüne kadar arı ve duru
şekilde yankılanmasını sağladığını
vurgulayan Sarıtaş, şöyle dedi: "Ken-
dine özgü tarzıyla Türk edebiyatı,
tekke şiirleri, Bektaşi şiirleri ve aşık
edebiyatı alanında haleflerine önemli
katkılar sunmuştur. Yunus Emre,
sevgi, aşk, irfan ve hizmetle gönül
yapmaya çalışmıştır. Türk edebiyatı-
nın en büyük mütefekkirlerinden biri-
dir." Sarıtaş, Yunus Emre'nin aynı
zamanda Anadolu'da bir bakıma halk
hekimi gibi dolaşarak halkın yaşadığı
sorunlara çözümler getirmeye çalışıp
toplumun psikolojik hafızasını onar-
dığını sözlerine ekledi.
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Kahta’nın bademi bir başka güzel
KahTa Kaymakamı Abdil Koç, düzenlenen
basın toplantısında, kaymakamlık olarak
yaptıkları çalışmaların olumlu sonuçlandı-

ğını, 4 ürüne coğrafi işaret aldıklarını belirtti. Kahta ilçe-
sinin bademi, narı, bademli irmik helvası ve bulgur
pilavına Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret

belgesi verildiğini anlatan şöyle konuştu: "Ürünlerimizin
iki tanesi menşe unvanı, iki tanesi de mahreç unvanı aldı.
Bu ürünler için mutlaka Kahta ilçesinde yetişen ürünle-
rin kullanılması gerekmektedir. Bu dört ürünümüzün
artık ilçemize ait olduğunu tescil etmiş bulunmaktayız.
Devletin resmi kurumu başvurumuzu kabul etti ve belge-

lerimizi verdi. Bu ürünlerin Kahta'ya ve ilçemizin tanıtı-
mına büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu çalış-
mada emeği geçenlere teşekkür ediyorum." Kahta
Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ise ürünlerin
tescil edilmesinde büyük çaba gösteren başta Kayma-
kam Abdil Koç ve proje ekibine teşekkür etti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinin bademi, narı, bademli irmik helvası ve 
bulgur pilavı, Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret belgesi aldı

Büyük Türk düşünürü ve şair Yunus Emre, sevgi, saygı, hoşgörü, doğruluk,
sabır, kanaat, cömertlik, fedakarlık, Allah sevgisi ve gönül yapmak gibi
değerlerle yüzyıllardır insanlığa ışık saçıp yol gösteriyor

TrT Çocuk’a ilgi çok yoğun
Türkiye'nin en kapsamlı dijital çocuk kütüphanesi olma hedefiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı'nda kullanıma açılan "TRT Çocuk Kitaplık" uygulamasını, 3 günde 100 bin kişi indirdi

İlahİ aşkı arayan

yUnUS EMrE
T.C.

BÜYÜKÇEKMECE
3. İCRA DAİRESİ
2012/2215 TLMT.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1373952)

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mahallesi, Hürriyet Bulvarı,
Ülker Sokak, No:3, Güney Konaklarında, 742 ada, 6 Nolu parselde kayıtlı A blok binanın, 4. Normal katta,
27900/847048 arsa payına tefrikli (7) nolu Çatı Piyesli Dubleks Konut'un tamamıdır. 
Ana Gayrimenkul: Söz konusu parsel üzerinde 2 adet blok ve 1 adet çarşı bloğu bulunmaktadır. Konu blok-
lar Güney Konakları olarak adlandırılmıştır. Sitenin  açık ve kapalı otoparkı bulunmaktadır. Site konum olarak
Osmangazi Caddesi ve Hürriyet Bulvarı arasında, Ülker Sokağa cepheli olup, Yakuplu Merkezinin 250 m ba-
tısında yer almaktadır. D-100 Karayolu ve Metrobüse 2,3 km mesafede bulunmaktadır. Yakın çevresinde
Tapu Müdürlüğü, Kaymakamlık, Yakuplu, İlk ve Ortaokulu, Merkez Cami ve benzer nitelikte konut amaçlı kul-
lanılan yapılar bulunmaktadır. Yakuplu merkezi ve sosyal alanlara yürüme mesafesindedir. Toplu taşıma
araçları ile ulaşım rahat yapılabilmektedir. Konu taşınmazın bulunduğu Blok, Bodrum + Zemin + 4 Normal
katlı olarak betonarme karkas sistemde inşa edilmiştir. Bina takribi 11 yıllık olup, dış cephe mantolaması ya-
pılmıştır. 
(7) Numaralı Çatı Piyesli Dubleks Konut: A Blok binan 4. Katında ve doğu cephesinde yer almaktadır. Ma-
hallinde çatı piyesi inşa edilmemiştir. Kiracı tarafından ofis olarak kullanılmaktadır. 
4.Normal Katı; 137.00 m2 brüt alanlıdır. Projesinde 3 adet oda, salon, mutfak, banyo, ebeveyn banyo, antre,
hol ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Mahallinde iç hacimler tamamen değiştirilmiş olup fiili kulla-
nımda 1 adet oda, salon, mutfak, banyo, Wc, antre, hol ve 1 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.
Çatı Piyesi; Projesinde 70,00 m2 brüt alanlıdır. Projesinde 1 adet oda, salon, sofa, banyo, ve 1 balkon ha-
cimlerinden oluşmaktadır. Bina çatısı mevcut olup, mahallinde dairenin çatı piyesi inşa edilmemiştir.
Malzeme özelliği olarak; Salon ve odaların yer döşemesi, laminat parke, duvarlar saten boya, tavanlar alçı-
pan asma tavan gömme spotlu, kısmen kartonpiyerlidir. Mutfak dolapları laminat, tezgah mermerittir. Ankas-
tre ocak ve davlumbaz bulunmaktadır. Banyoda vitrifiye malzemesi olarak, kabinli duş mahalli, klozet ve
lavabo bulunmaktadır. Pencereler PVC doğramadır. İç kapılar amerikan panel, dış kapı çeliktir. Isıtma amaçlı
olarak kombi sistem petekli kalorifer tesisatı kullanılmaktadır. Standart malzeme özelliklerine sahiptir. 
Projesinde; Çatı Piyesli Dubleks Konutun Brüt alanı: 207,00 m2, Net alanı: 155,40 m2
Mahallinde; Çatı Piyesli Dubleks Konutun Brüt alanı:137,00 m2, Net alanı: 108,50 m2
(Mahallinde; Çatı piyesi inşa edilmemiştir.)
Adresi : Yakuplu Mahallesi, Hürriyet Bulvarı, Ülker Sokak, No:3, 

Güney Konaklarında Kain, A Blok, Kat:4, 7 Bağımsız Bölüm 
Numaralı Dubleks Konut Beylikdüzü  / İSTANBUL

Yüzölçümü : 4.235,31 m2  
Arsa Payı : 27900/847048
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Yakuplu Revizyon Uygulama İmar Planı'nda, 

Max: Emsal: 1.00, Max. H:6 Kat, Ayrık Nizam yapılaşma şartı ile 
"Ticaret +Konut" alanı olarak planlanmıştır.

Kıymeti : 450.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 15/06/2021 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 16/07/2021 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : MEZAT SALONU - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, 

(Adliye Yanı, Aymerkez Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden, artırma 

tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış 
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda 
birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik 
ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar
varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla 
bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerin-
den muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi tak-
dirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin
feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/2215 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları
ilan olunur.06/05/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. 

Muhsin Ertuğrul
gideli 42 yıl oldu

Sinema ve tiyatro 
yönetmeni, oyuncu, 
çevirmen Muhsin

Ertuğrul'un vefatının 
üzerinden 
42 yıl geçti

Çağdaş Türk tiyatrosu-
nun kurucusu Muhsin Er-
tuğrul, Hariciye Nezareti

memurlarından Hüseyin Hüsnü Bey
ile Alman asıllı Fatma Dilruh Ha-
nım'ın oğlu olarak İstanbul'da 28
Şubat 1892'de dünyaya geldi. İstanbul
Tefeyyüz Mektebi, Darüledep, Soğuk-
çeşme ve Toptaşı Rüştiyesi ile Mercan
İdadisi'nde eğitim alan Ertuğrul,
çocuk yaşlarında meddah, Hacivat
Karagöz ve orta oyunu gibi geleneksel
sahne gösterilerine ilgi duymaya baş-
ladı. Muhsin Ertuğrul, rüştiyede öğ-
renciyken okul arkadaşlarıyla çeşitli
amatör tiyatro çalışmaları yaptı. Usta
sanatçı, tiyatroyla profesyonel ma-
nada 1909'da Erenköy'deki Burhanet-

tin Kumpanyası'nın "Sherlock Hol-
mes" oyununda canlandırdığı "Bob"
karakteriyle tanıştı.

Hamlet piyeslerinde rol aldı

Daha sonra Odeon Tiyatrosu'nda ça-
lışan Ertuğrul, William Shakespeare

tarafından kaleme alınan "Othello" ve
Türkiye'de ilk kez sahnelenen "Ham-
let" piyeslerinde rol aldı. Başarılı tiyat-
rocu, arkadaşı Vahram Papazyan'ın
tavsiyesiyle kendini geliştirmek üzere
1911'de gittiği Fransa'dan 1912'de
Türkiye'ye dönerek arkadaşlarıyla
kendi topluluğunu kurdu. Türk tiyat-
rosuna yön veren Ertuğrul, 1913'te
tekrar Paris'e giderek, bir yandan eğiti-
mini tamamlarken diğer yandan dün-
yaca ünlü tiyatro topluluklarıyla
tanışma imkanı yakaladı. Aynı yıllarda
Comedie Française'de Paul Gravo-
let'ten özel dersler alan Ertuğrul, Şeh-
zadebaşı'nda açtığı Ertuğrul
Sineması'nda, film gösterimleri öncesi
kısa tiyatro oyunları sahneledi.

TRT'den yapılan açıkla-
maya göre, çocuk edebiya-
tını daha geniş kitlelere

ulaştırmak amacıyla hayata geçirilen
uygulama, kullanıcıların yoğun ilgi-
siyle karşılaştı. Çocukların okuma
alışkanlığına katkı sunarken ailele-
riyle birlikte kaliteli, eğlenceli ve eği-
tici zaman geçirebilmelerini
hedefleyen TRT Çocuk Kitaplık uy-
gulaması, Fransa'dan İran'a, Kaza-
kistan'dan Burkina Faso'ya kadar 40'ı
aşkın ülkede indirildi. Eğlenceli ve
eğitici kitapları ve sürprizlerle dolu
interaktif içerikleriyle çocuklara ben-

zersiz bir sesli kitap deneyimi sun-
mayı amaçlayan uygulamada, ço-
cukların hayal gücünü, görsel, işitsel,
bilişsel ve duygusal gelişimlerini des-
tekleyen kitaplar yer alıyor. Kitaplar,
interaktif oyun ve aktivitelerle destek-
lenerek çocuklar için daha ilgi çekici
bir hale getirildi. Psikolog, pedagog
ve çocuk gelişim uz-
manları tarafından okul
öncesi ve ilkokul döne-
mindeki çocuklar için
detaylı bir değerlen-
dirme sürecinden geçi-
rilen kitaplar, interaktif

oyun ve aktivitelerle desteklenerek
çocuklar için daha ilgi çekici bir hale
getirildi. "TRT Çocuk Kitaplık", ço-
cukların okuma alışkanlığına katkı
sunarken aileleriyle kaliteli, eğlenceli
ve eğitici zaman geçirebilmelerini he-
defliyor. Ebeveynlere ve çocuklara
uygun profiller oluşturulabilen mobil

uygulamada, çocukların
hangi kitapları, kaç sayfa,
ne kadar sürede okuduğu
ve kitap sonunda yer alan
aktivite sorularıyla kitabı ne
kadar anladığı takip 
edilebiliyor. 



türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapı-
lan açıklamaya göre, TFF tarafından hazırlanan
internet sitesi, dünyadaki tüm futbolseverlere
final karşılaşmasının yanı sıra ev sahibi şehir İs-
tanbul ve kapsamlı bir yenilemeden geçen Ata-
türk Olimpiyat Stadı ile ilgili özel bilgi ve
haberler vermeyi amaçlıyor. İnternet sitesinde
TFF Başkanı Nihat Özdemir ile TFF 1. Başkan
Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet
Yardımcı'nın görüşlerine yer verildi. Sitede ayrıca
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Elçisi Hamit Al-
tıntop ile yapılan özel röportajlar, Burak Yılmaz
ve Mesut Özil'in final maçıyla ilgili görüşleri yer
alıyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir,
İstanbul21'in internet sitesiyle ilgili yaptığı açıkla-
mada, "Burada Türkiye Futbol Federasyonunun
uluslararası takvimin en büyük maçına ev sahip-
liği yapmaya nasıl hazırlandığı hakkında ihtiya-
cınız olan tüm bilgileri bulacaksınız. Yenilenen
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda finale katılabilecek
herkese güvenli ve emniyetli bir deneyim sunmak
için ulusal ve yerel otoriteler ve UEFA ile yakın
bir şekilde çalışıyoruz. Sizi 29 Mayıs'ta İstan-
bul'da görmeyi dört gözle bekliyoruz ve bu fina-
lin, 2005'teki son ev sahipliği yaptığımız gibi
unutulmaz olmasını diliyoruz." ifadelerini kul-
landı.TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim
Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Şampiyonlar Ligi
Finali'ne ikinci kez ev sahipliği yapmaktan gurur
duyduklarını dile getirdi.Yardımcı, finalin 2005
yılında yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oyna-
nan mücadele gibi unutulmaz olması için ulusal
makamlar ve UEFA ile çalıştıklarını belirterek,
"Futbol tutkunu olan ülkemiz ve futbol başkenti-
miz İstanbul, 29 Mayıs'ta Avrupa'nın en iyi iki
takımının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda buluşma-
sıyla bir kez daha tüm dünyanın dikkatini üze-
rinde toplayacak." diye görüş belirtti.

Herkese teşekkür etti

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli fut-
bolcu Burak Yılmaz ise Şampiyonlar Ligi final
maçının İstanbul'da oynanacak olmasına dikkati
çekerek, "İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinin
başında gelmektedir. Dev bir organizasyonun fi-
nalinin böylesine güzel bir şehirde olması, açık-
çası birbirine çok yakıştı. Ülkemiz daha önce
olduğu gibi inşallah Şampiyonlar Ligi finaline en
güzel şekilde ev sahipliği yapacaktır. Fair play
ruhu içerisinde hak edenin kazanacağı bir finalin
olmasını diliyorum. Ülkemizi de böylesine güzel
bir finale ev sahipliği yapacağı için gönülden teb-
rik ediyorum. Emeği geçenlerin hepsine teşek-
kürler." değerlendirmesinde bulundu.

13 MAYIS  2021 PERŞEMBE SPORwww.gazetedamga.com.tr

tFF 1'inci Lig'de Süper Lig'e yükselme ya-
rışı veren Altay'ın genç forveti Kazımcan
Karataş'la Fransa'nın RC Lens Kulü-
bü'nün ilgilendiği iddia edildi. Lens'in
Altay altyapısından yetişen 18 yaşındaki
futbolcu için menajerler aracılığıyla nabız

yokladığı, sezon sonunda da siyah-beyazlı
kulübe resmi teklif sunmayı planladığı ileri
sürüldü. Sezon başında yine altyapısından
yetişen stoper Cenk Özkacar'ı 1.5 milyon
Euro bonservis bedeliyle Fransa'nın Olym-
pique Lyon kulübüne satan Altay'ın Ka-

zımcan'ın satışından da önemli bir gelir
elde edebileceği ifade edildi. Daha önce
ismi Galatasaray ve Trabzonspor'la anılan
Kazımcan için geçen sezon Belçika'nın
Gent Kulübü İzmir temsilcisine ilgi yazısı
göndermişti.

Final için 
geri sayim

14

B u sezon Süper Lig'i şampiyon tamam-
layacak takımın, gelecek sezon UEFA
Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan grup

aşamasından katılamama olasılığı bulunuyor.
İngiltere takımları Chelsea ile Manchester City
arasında 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk
Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampi-
yonlar Ligi finalinde kupayı kaldıracak takı-
mın, ülkesinin liginde sezonu kaçıncı sırada
tamamlayacağı, Süper Lig şampiyonunun
Devler Ligi'ne doğrudan katılım durumunu
belirleyecek. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1-
1 berabere kaldığı maçın rövanşında İspanya
temsilcisi Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek
turnuvada finale kalan İngiltere ekibi Chelsea,
turnuvaya gelecek sezon grup aşamasından
katılması beklenen Türk takımının yol harita-
sında belirleyici rol üstlenecek.

32 takım grup 
aşamasından katılacak

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 32
takım grup aşamasından katılacak. UEFA sı-
ralamasında ilk 4 içinde yer alan İspanya, İn-
giltere, Almanya ve İtalya'da liglerini ilk 4
içinde tamamlayan tüm takımlar, Şampiyonlar
Ligi'ne grup aşamasından başlayacak. UEFA
sıralamasında ilk 6'da yer alan Fransa ve Por-
tekiz'de ise lig lideri ve ikincisi, Avrupa'nın 1
numaralı kupasına doğrudan katılacak. UEFA
sıralamasında 7. basamağın
sahibi Rusya, 8'inci Belçika,
9'uncu Ukrayna ve 10. Hollan-
da'da ise ligi zirvede tamamla-
yan takımlar gelecek sezon
Kupa 1'e direkt katılım hakkı
elde edecek. Önceki senelerde
UEFA sıralamasında ilk 10'da
yer alan Türkiye ise son yıl-
larda Süper Lig ekiplerinin Av-
rupa arenasında elde ettiği
derecelerde yaşanan düşüş
sonrasında gelecek sezon 11.
sıradan Şampiyonlar Ligi'ne
takım yollayacak. Bu nedenle
Avrupa futbolunun 1 numaralı
turnuvasına bir takımın doğru-
dan katılım olasılığı, bu kez
diğer faktörlere göre belirlene-
cek. UEFA Şampiyonlar Li-
gi'ne gelecek sezon grup
aşamasından katılacak diğer
iki takım ise bu sezon turnu-
vada kupayı kazanan takım ile
UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
olacak. Turnuvada şampiyon-
luğa ulaşan bu takımların ligi
ilk 4 içinde tamamlaması ha-
linde bu kotaları, boşa çıkacak.

Şampiyonlar Ligi kotası
belirleyici olacak

UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan
takımın ligi de ilk 4 içinde ta-
mamlaması halinde boşa çıka-
cak kota, bu sezon Fransa 1.

Futbol Ligi'ni (Ligue 1) üçüncü sırada tamam-
layan takıma verilecek. UEFA Şampiyonlar Li-
gi'nde benzer bir durum yaşanması halinde ise
bu kez UEFA sıralamasını 11. basamağında
yer alan Türkiye'deki Süper Lig şampiyonu,
turnuvaya gelecek sezon için doğrudan katılım
hakkı elde edecek. Şampiyonlar Ligi finalin-
deki ekiplerinden Manchester City, ligde topla-
dığı 80 puanla en yakın rakibinin 13 puan
önünde lider konumda bulunuyor. Ligde şam-
piyonluğun açık ara favorisi konumunda olan
ve ligi ilk 4 içinde tamamlamayı garantileyen
İngiltere ekibi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde
kupaya uzanması halinde boşa çıkacak grup-
lara doğrudan katılım kotasını, Süper Lig şam-
piyonuna devredecek. Manchester City,
kupayı kazanamasa da bu kez ligde elde ettiği
başarı nedeniyle gelecek sezon Kupa 1'e doğ-
rudan katılmaya hak kazanacak.

Chelsea belirleyici rol oynayacak

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin diğer fi-
nalisti Chelsea ise ligdeki pozisyonu itibarıyla
Manchester City'den ayrılıyor. Chelsea, bu
sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kazanması
ve İngiltere Premier Lig'i ilk 4 sıra içinde ta-
mamlayamaması halinde bu sezonun Türkiye
Süper Lig şampiyonu, Kupa 1'e grup aşaması
yerine play-off turundan katılmak zorunda ka-
lacak. Yani, İstanbul'daki final, bu sezonu

şampiyon tamamlayacak olan
Süper Lig takımını da etkile-
yebilir. Beşiktaş'ın en yakın ra-
kibinin 5 puan önünde lider
konumda bulunduğu Süper
Lig'i zirvede tamamlayacak
takımın gelecek sezon Avrupa
arenasındaki yolu, bu koşul-
lara göre şekillenecek. Son 4
haftasına girilen İngiltere Pre-
mier Lig'de 61 puanla 4. sı-
rada yer alan Londra
temsilcisinin önünde zorlu bir
fikstür bulunuyor. UEFA
Şampiyonlar Ligi finalindeki
rakibi Manchester City ile 8
Mayıs Cumartesi günü dep-
lasmanda karşılaşacak Chel-
sea, sonraki hafta Arsenal'i
konuk edecek.
Chelsea, ligin son iki maçında
ise sırasıyla evinde Leicester
City ve deplasmanda Aston
Villa ile karşılaşacak. 58 puanlı
West Ham United, 56 puanlı
Tottenham ve bir maçı eksik
54 puanlı Liverpool, ligde ilk 4
mücadelesinde Chelsea'yi zor-
layacak rakipler arasında yer
alıyor. Chelsea'nin ligi ilk 4
içinde tamamlayamaması ve
UEFA Şampiyonlar Ligi fina-
lini kaybetmesi halinde gele-
cek sezon Kupa 1'e
katılamama riski de 
bulunuyor.

İngiliz ekipleri Manchester City ile
Chelsea arasında 29 Mayıs Cumartesi
günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 
oynanacak 2021 UEFA Şampiyonlar
Ligi Finali'nin (İstanbul21) resmi 
internet sitesi yayına girdi

Çaykur Rizespor’un Paraguaylı futbolcusu
Braian Samudio, "Hem zorlu hem de biraz dal-
galı sezon geçirdik” dedi. Samuido, "Lige bir ho-
cayla başladık, ortada bir hoca geldi, şimdi yeni
bir hocamız var. İyi zamanlarımız oldu, kötü za-
manlarımız oldu. Şu anda herkes bir karakter
koydu. Gereken performans neyse onu gösterdi
ve takımı kurtardık. Daha güvenli bir yerdeyiz.
Genel olarak baktığımızda fena olmayan bir
sezon geçirdik diyebiliriz. Ben zaten tüm kariye-
rim boyunca her maça kazanmak için çıktım. Bu
maçta onlardan biri. Hocamızda çok hırslı. Her
maçı o da kazanmak istiyor. Biz daha rahat gö-
züküyoruz, futbolumuzu sergileyeceğiz. Uma-
rım galibiyetle ayrılan taraf biz oluruz” diye
konuştu. Sezon sonu sözleşmesinin bitteceği ha-
tırlatılan Braian Samudio, “Gerçekten bir pla-
nım yok. Bunu bütün samimiyetimle
söyleyebilirim. Önümüzde 3 maç daha var. O
maçları da galibiyetlerle
bitirmek istiyorum. Rize
beni seviyor, ben Rize’yi
seviyorum. Bir konuşma
meselesi, konuştuğumuz
anda bir çok meseleyi çö-
zeceğiz. Şu an sadece
önümüzdeki 3 maçtan iyi
sonuçlar alıp, bende iyi bir
performans ortaya koy-
mak istiyorum. Burası
benim ikinci evim. Benim
Türkiye’de futbolumu
sağlayan kulüp” ifadelerini
kullandı.

Zor bir seZon
geçirdik

İzmir’den Fransa’ya mı gidiyor?

Chelsea
tehlikesi

Chelsea, benzer bir şekilde, 2011-12 sezo-
nunda ligi 6. sırada bitirdi. Aynı sezon Şam-
piyonlar Ligi finalinde normal süresi ve
uzatmaları 1-1 sona eren mücadelenin ar-
dından Almanya'nın Bayern Münih takımını
penaltılarla eleyen Londra temsilcisi, bu sa-
yede sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne grup
aşamasından katıldı. Chelsea'nin bu sezon
yaşadıklarının çok benzeri ise 2004-05 sezo-
nunda diğer İngiltere takımı Liverpool'un ba-
şına geldi. İngiliz takımı Liverpool, 2004-05
sezonunda ligi 5. sırada tamamlamasına
rağmen Şampiyonlar Ligi vizesi aldı. Aynı
sezon yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oyna-
nan turnuvanın finalinde normal süresi ve
uzatmaları 3-3 biten karşılaşmada penaltı
atışları sonunda İtalya'nın Milan takımını ele-
yen Liverpool, 2005-06 sezonunda Kupa 1'e
katılım hakkı elde etti. UEFA Şampiyonlar
Ligi tarihinde kupaya uzanan bir takımın
sonraki sezon turnuvada yer almaması du-
rumu ise farklı bir nedenle yaşandı. UEFA
Şampiyonlar Ligi'nde 1992-93 sezonu fina-
linde İtalya'nın Milan takımını 1-0 yenerek
kupaya ulaşan Fransa takımı Olympique
Marsilya, aynı sezonu ligde zirvede tamamla-
masına rağmen bir sonraki sezon Kupa 1'e
katılma hakkı elde edemedi. Fransa temsilcisi
ligde şike yaptığı gerekçesiyle UEFA tarafın-
dan men cezası alarak 1993-94 sezonunda
Şampiyonlar Ligi vizesi alamadı.

Chelsea
9 yıl önce de

aynısını yaşamıştı

Muhammed milli
takımı çok istiyor
Bu sezon Süper Lig ekibi Gaziantep'te 13 gole ulaşarak 
kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan 29 yaşındaki futbolcu
Muhammet Demir, milli takımda olmak istediğini belirterek,
Burak Yılmaz ile iyi bir ikili olabileceklerine inandığını söyledi
Gaziantep'te forma giyen Muhammet
Demir, yaptığı açıklamada, sezonun kendi
adına çok iyi geçtiğini belirterek, perfor-
mansını sezon sonuna kadar daha da artır-
mak istediğini ifade etti. Geçmiş sezonlarda
ciddi sıkıntılar yaşadığını anlatan 29 yaşın-
daki forvet, şöyle konuştu: "Açıkçası, geç-
mişte sıkıntılar yaşadım. Özellikle de
sakatlıklar anlamında yaşadığım sıkıntılar
beni üzdü. Elbette ki kariyer planlaması an-
lamında beklediğim seviyelere çıkamadım.
Ama geçmişi konuşmak, o sıkıntıları ko-
nuşmak bence mantıksız. Önümüze bak-
malıyız. 2 senedir, daha az sakatlık
yaşıyorum. Maç sayılarım da gayet iyi.
Form olarak da önceye göre çok daha iyi
olduğumu düşünüyorum. Artık önüme
bakmak istiyorum, geçmişte kalmak bana
göre değil. Önümüzdeki yıllarda kariyerim
için en yükseğe çıkmak için ne gerekiyorsa
onları yapmaya çalışacağım." Muhammet
Demir, daha önce milli takım tecrübesi ya-
şadığının hatırlatılması üzerine, şunları kay-
detti: "Açıkçası milli takıma gittiğim
dönemde çok gururlanmış, heyecanlanmış
ve mutlu olmuştum. Zaten çok genç yaş-
taydım. O dönemleri şimdi düşündü-
ğümde, yaptığım şeyleri hatırladıkça, bazı
şeylerde aceleci kararlar verip hata yaptı-
ğımı düşünüyorum. Şimdi daha olgun dö-
nemdeyim hem karakter, hem de futbolcu
olarak. Zaman zaman adım milli
takımla anılıyor, bunu duy-
dukça da çok mutlu olu-
yorum. Çok farklı
hisler bunlar. Her

düşündü-

ğümde çok duygulanıyorum. Kariyerimde
ve hayatımda çok zor dönemler geçirdim.
Onların üzerine böyle bir gurura sahip ola-
bilmek en azından adımın bile geçiyor ol-
ması beni mutlu ediyor. İnşallah hayalim
yeniden gerçek olur."

İdolü Burak Yılmaz

Muhammet Demir, 35 yaşındaki golcü
Burak Yılmaz'ın hem milli takımda hem de
Fransa Ligi'ndeki performansından övgüyle
bahsederek, şöyle devam etti: "Açıkçası
Burak ağabeyi görene kadar bu yaştan
sonra çok uzun kariyer planlaması yapmı-
yordum ama Burak ağabeyi gördükten
sonra kendime çok farklı hedefler koydum.
Çünkü benim ufkumu açıyor. Özellikle
geçen gün yaptığı 2 gol ve 1 asisten sonra
'kral' olduğunu bir kez daha gösterdi. Burak
ağabeyi kendime örnek alıyorum. Fatih
Tekke'yi çok örnek alırdım. Fatih ağabeyden
sonra birini içime sindirebileceğimi düşün-
müyordum ama Burak ağabeyin yaptıkları
herkes gibi beni de gururlandırıyor. İnşallah
ben de onun gibi bir kariyere sahip olurum
bu yaştan sonra. İnşallah ben de onun oy-
nayabildiği yaşa kadar oynayabilirim. O
benim için örnek aldığım kişi." Milli takıma
çağrılması haline Burak Yılmaz ile aynı ta-
kımda oynama fikrinin bile heyecan verici
olduğunu anlatan Muhammet, "Bence
Burak Yılmaz ve Muhammet Demir iyi bir
ikili olur. Tabii bu benim değerlendirmem.
Ama hocalarımız, otoriteler nasıl değerlen-
dirir, onu göreceğiz." diye konuştu.

Final neden olmasın?

Muhammet Demir, milli takımda iyi bir
kadro oluştuğunu belirterek, Avrupa

Şampiyonası'nda milli takımın iyi yer-
lere gidebileceğine inandığını vur-

guladı. Bu sezon Gaziantep
formasıyla kariyerinin en golcü
sezonunu yaşayan golcü

oyuncu, şunları kaydetti: "Çok
güzel bir ekip oluştu. Tecrübeli ve çok
genç oyuncular var. Oradaki ağabeyler,
gençlere sahip çıkıyor, bunu net görebili-
yoruz. Avrupa Şampiyonası'nda ben olu-
rum olmam ama güzel sonuçlar
alınabileceğine inanıyorum. Tabii ki

gönül olmak ister ama olamasak da
televizyon karşısında milli takımımızı
destekleriz. Bizim hocamız ve oyun-
cularımızın çoğunu yakından tanıyo-
rum. O yüzden benim beklentim

yüksek. Final neden olmasın diyorum."

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 

Manchester City ile karşılaşacak 

Chelsea, bu sezon kupayı kazanıp 

İngiltere Premier Lig'i ilk 

4 sıra içinde tamamlayamazsa 

Süper Lig şampiyonu, Kupa 

1'e grup aşaması yerine 

play-off turundan 

katılmak zorunda kalacak
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DUNYANIN EN GUCLU
ADAMI OLMAK ISTIYOR

B osna Hersek'in en güçlü adamı Nedz-
min Ambeskovic, ağustosta İngiltere'de
düzenlenecek "Dünyanın En Güçlü

Adamı" yarışması için bütün gücüyle hazırla-
nıyor. Yüklü bir halterin veya çubuğun kalça
seviyesine kadar kaldırıldığı ve yere geri yer-
leştirmeden önce gövdenin zemine dik tutul-
duğu bir ağırlık antrenmanı olan deadlift
disiplininde hazırlanan Ambeskovic'in rutin
antrenmanına katıldı. Ambeskovic, 2019'da
katıldığı aynı yarışmadan üçüncülükle ayrıldı-
ğını ifade ederek, vatanı Bosna Hersek'e
2020'de geri geldiğini, ondan önce İsveç'te
yaşadığını anlattı. Her gün büyük bir sevgiyle
yarışmaya hazırlandığını belirten 170 kilo-

gram ağırlığındaki Ambeskovic, "Mevcut
rekor 501 kilogram. Dolayısıyla 505 kilogram
için hazırlanmalıyız. Şahsi rekorum ise 450 ki-
logram. Bu da Bosna Hersek ve İsveç'in re-
koru." dedi. Ambeskovic, her gün üç saat
antrenman yapmasına rağmen oruç tutmayı
ihmal etmediğini söyleyerek, "Tabii ki zor
ancak bahane bulmuyorum. Yarışmaya çok az
kaldı. İnsanın memnun olması önemli, ben de
öyleyim." diye konuştu. Bosna Hersek ve
dünya genelinde deadlift antrenmanının ol-
dukça popüler olduğunu aktaran Ambeskovic,
dünyanın en güçlü adamı olmak isteyen genç-
lerin cesaretlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türk firmayı temsil etmek istiyor

Ambeskovic, görüntü itibariyle ağırlık kaldır-
manın zor ve agresif bir spor olduğunu nokta-
sında bir ön yargı bulunduğunu belirterek,
"Aslında çok sakin bir spor. Evet güçlü adam-
larız ancak gücümüzü sadece spora, antren-
manlarında kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu tarz spor dallarının maliyet açısından da
oldukça zorlayıcı olabildiğine işaret eden Am-
beskovic, bugüne kadar kendisini destekleyen
herkese teşekkür etti. Ambeskovic, sponsor
bakımından sıkıntı yaşadığını ifade ederek,
"Bir sponsorum var ancak yeterli değil. Bak-
mam gereken üç çocuğum var. Bu bağlamda,
beni bu sporda destekleyecek sponsorlara ih-
tiyacım var." dedi.Türkiye'den bir firmayı tem-
sil edebilmenin kendisini oldukça gururlu ve
mutlu hissettireceğini söyleyen Ambeskovic,
daha önce İstanbul'da bulunduğunu ve Türki-
ye'yi çok sevdiğini sözlerine ekledi.

Ağustosta İngiltere'de düzenlenecek

yarışmaya hazırlanan Nedzmin

Ambeskovic, "Mevcut rekor 501 kilogram.

Dolayısıyla 505 kilogram için

hazırlanmalıyız. Şahsi rekorum ise

450 kilogram. Bu da Bosna 

Hersek ve İsveç'in rekoru" dedi

Yasemin
kotayı kaptı

Tokyo 2020 Dünya 
Eleme Turnuvası'nda finale
yükselen Yasemin Adar, 
finalde Ukraynalı Alla 
Belinska ile karşılaşacak

Milli güreşçi Yasemin Adar, Tokyo 2020 Dünya
Eleme Turnuvası’nda kadınlar 76 kilo yarı finalinde
Avusturyalı Martina Kuenz’i yenerek finale yük-
seldi ve olimpiyat kotası kazandı. Türkiye Güreş
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulga-
ristan başkenti Sofya’da devam eden turnuvada
Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin
Adar, yarı final mücadelesinde dünya üçüncüsü
Avrupa ikincisi Martina Kuenz ile karşılaşan Yase-
min, Avusturyalı rakibini 10-1 yenerek finale yük-
seldi ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma
hakkı elde etti. Milli güreşçi, finalde Ukraynalı gü-
reşçi Alla Belinska karşısında altın madalya müca-
delesi verecek.

Yasemin Adar için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere
yer verdi: "Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzen-
lenen Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri’nde
kadınlar 76 kiloda finale yükselerek Tokyo 2020
Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde eden Ya-
semin Adar’ı kutluyorum. Spor yaşamında elde et-
tiği başarılara bir yenisini daha ekleyen milli
sporcumuzun daha büyük başarılar kazanacağına
yürekten inanıyorum. Olimpiyat kotası kazanan
milli güreşçimizin başarısında emeği geçenleri de
tebrik ediyor, Yasemin Adar’a Tokyo 2020 Olimpi-
yat Oyunları’nda başarılar diliyorum."

FUTBOLUN 
DEVLERi ÜZDÜ
Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüplerinden
3'ü geçen ay yatırımcısına kazandırırken, 4'ü ise hisse
senedi piyasalarında yatırımcısını üzdü
7 futbol kulübünden SL Benfica, Manchester Uni-
ted, Borussia Dortmund'un hisseleri nisanda yükselir-
ken, SS Lazio, AFC Ajax, Olympique Lyonnais ve
Juventus'un hisselerinde düşüşler gözlendi. Nisan
ayında SL Benfica'nın hisseleri yüzde 29,5, Manchester
United'ın hisseleri yüzde 12,6, Borussia Dortmund'un
hisseleri yüzde 7,4 değer kazandı. Analistler, SL Benfi-
ca'nın geçen ay hisse senedi piyasalarında dikkat çekici
bir performans sergilediğini belirtti. Manchester Uni-
ted'ın hisseleri içinde yer aldığı "Avrupa Süper Ligi" pro-
jesine karşı gelen tepkiler ve projeye ilişkin yaşanan
sıkıntılara karşın Premier Lig’de geçen ay ilk
kez Kovid-19 vakasına rastlanmaması ha-
beriyle değer kazandı. Aynı dönemde,
yatırımcısına SS Lazio yüzde 0,9, AFC
Ajax yüzde 1,1, Olympique Lyonnais
yüzde 3,8, Juventus yüzde 6,8 kaybet-
tirdi. İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie
A) takımlarından SS Lazio'nun yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) protoko-
lünü ihlalden dolayı ceza almasıyla
hisseleri de olumsuz etkilendi.
İtalya Futbol Federasyonu
(FIGC) Temyiz Mahkemesi,
Lazio kulübünün, Lotito için 7
aylık hak mahrumiyeti ile ku-
lübe verilen 150 bin avro para
cezasına itirazını görüştü.



F ilistin Devlet Başkanı Mahmud Ab-
bas’ın İsrail işgali ve ablukası altın-
daki Filistin topraklarında 22

Mayıs’ta yapılacağı ilan edilen Filistin
genel seçimlerinin ertelendiğini açıklaması
bölgede büyük yankı uyandırdı. Açıkla-
mada seçimlere ilişkin yeni bir takvimden
söz edilmemesi ise dikkatleri çekti. Mah-
mud Abbas bu karara gerekçe olarak İs-
rail devletinin işgal altındaki Doğu
Kudüs’te seçim yapılmasına izin vermedi-
ğini ve bu durumun Filistinlilerin seçim-
lere güvence altında katılımını tehlikeye
soktuğunu öne sürdü. Filistin Yöneti-
mi’nin erteleme kararı Filistin kamuo-
yunda büyük tepkilere neden oldu.
Coğrafi olarak bölünmüş durumdaki Fi-
listin’de demokratik seçimler 2006’dan bu
yana yapılamıyor. Son zamanlarda seçim
sürecine paralel olarak yaşanan gelişmeler
de Filistin’in parçalı siyasi yapısını bir kez
daha gözler önüne serdi.

Filistin seçimi mümkün mü?

Filistin’deki siyasi yapılar içinde ortaya
çıkan ihtilafları ve istikbale matuf öngörü-
leri irdelemeden önce, seçim iptaline yol
açan krizin gerekçesi olan Doğu Ku-
düs’teki mevcut duruma kısaca değinmek
gerekiyor. İsrail Doğu Kudüs’ü 1967’deki
Altı Gün Savaşı’ndan bu yana işgal al-
tında tutuyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi’nin (BMGK) 242 sayılı kararı
dahil olmak üzere uluslararası merciler ve
aktörler mevcut durumun hukuksuzlu-
ğunu tasdik ediyor. Bugüne akseden pek
çok sorunda, 1967’deki savaşın bugüne
ulaşan sonuçlarının, henüz tazmin edile-
meyen adaletsizliklerinin izleri bulunuyor.
O günden beri işgal altında bulunan par-
çalı sınırlar ve demografik yapı, günü-
müzde ortaya çıkan siyasi ya da sosyal
pek çok güncel soruna zemin teşkil ediyor.
Mevcut durumda Doğu Kudüs’te 350 bin
civarında Filistinli yaşıyor. 1995’te Was-
hington’da İsrail ile Filistin Kurtuluş Ör-
gütü (FKÖ) arasında varılan Geçiş
Aşaması Anlaşmasının 6. maddesine
göre, Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinliler
İsrail Posta Kurumu’na bağlı postane-
lerde oy kullanma hakkına sahipler. Nite-
kim 1996’daki milletvekili, 2005’teki devlet
başkanlığı ve 2006’daki milletvekili seçim-
lerinde Doğu Kudüs’teki Filistinliler bu
maddeye dayanarak oy kullanma işlemini
gerçekleştirmişlerdi. O tarihten bu yana

Filistinliler herhangi bir seçimde oy kul-
lanma imkânı bulamamış, gözler 22 Ma-
yıs’ta düzenleneceği duyurulan milletvekili
seçimlerine çevrilmişti.

Süresiz erteleme ne getirir?

Filistin devletinin başkenti olması tasavvur
edilen Doğu Kudüs’te oy kullanılması Fi-
listinliler için sembolik olarak büyük önem
taşıyor. Fakat İsrail cephesinin Doğu Ku-
düs’teki seçimlerde Filistinlilerin oy kul-
lanmasına izin vermek konusundaki
kararıyla ilgili net bir tavrı resmi olarak ka-
muoyuna beyan etmemesi üzerine, Filis-
tin yönetimi planlanan seçimlerin süresiz
ertelendiğini ilan etti. Ocak ayında Abbas
tarafından imzalanan kararnamede, mil-
letvekili seçimlerinin yanı sıra 31 Tem-
muz’da devlet başkanı ve 31 Ağustos’ta
da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin ya-
pılması öngörülmüştü. Erteleme yakın
dönemde gerçekleşmesi planlanan diğer
seçimleri de akamete uğratmış durumda.
Karardan rahatsızlık duyan Filistinliler, si-
yasi iradenin bu denli hayati bir konuda
İsrail’in aksiyonunu referans alarak hare-
ket etmesinin, işgal devletine verilen had-
dinden büyük bir taviz olduğuna inanıyor.
Zira Filistinliler demokratik seçim süre-
cini, Filistin siyasetindeki bölünme ekse-
nini sona erdirecek bir başlangıç adımı
olması ümidiyle bekliyorlardı.
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud
Abbas’ın İsrail işgali ve ablukası
altındaki Filistin topraklarında
22 Mayıs’ta yapılacağı ilan
edilen Filistin genel seçimlerinin
ertelendiğini açıklaması bölgede
büyük yankı uyandırdı

Fılıstın Bılmecesı
Gazeteci Zeynep Bilgehan’ın imzasıyla Hürriyet’te pazar
günleri okuyucu ile buluşan ve her hafta bir ismin fotoğraf
albümüne, geçmişine ve Türkiye tarihindeki tanıklığına
uzanan ‘Hey Gidi Yıllar’ köşesi, zenginleştirilmiş içerikle
kitaplaştırıldı. Kitapta toplumda tanıdığımız, alanında ba-
şarılı isimler, çocukluk ve gençlik hikayeleriyle birlikte bu-
günkü mesleklerini nasıl seçtiklerini, başarı sırlarını,
unutamadıkları anılarını ve hayatla ilgili öğrendikleri ders-
leri anlatıyor. Vedat Milor’un sosyal medya hesabından
1979’da çekilmiş, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını pay-
laşmasıyla 'Hey Gidi Yıllar' serüveninin başladığını anla-
tan Zeynep Bilgehan, "Vedat Milor'un 19 Haziran 2020
tarihinde sosyal medyadan paylaştığı gençlik fotoğrafı her-
kes tarafından büyük ilgi çekti. Daha meşhur olmadan,
kendi bile ne olacağı henüz bilmediği bir döneme ait bir
fotoğraftı. Hürriyet Gazetesi'nde yer alan köşe buradan
yola çıktı. Tanıdığımız bildiğimiz toplumda alanında başa-
rılı sevilen kişilerin tanınmadan önceki gençlik hallerini
hem görmek hem hikayelerini dinlemek amaçlandı" dedi.
Köşede ilk Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ı konuk ettiğini söy-
leyen Bilgehan, "19 Temmuz 2020'de Prof. Dr. Mehmet
Ceyhan ile başladık. Köşenin ilk konuğu Mehmet Ceyhan
hoca da çok ilgi çekti. Türkiye kamuoyu olarak Mehmet
Ceyhan hocayı koronavirüsle birlikte tanıdık.  Ancak onun
çocukluk hikayesi çok dikkat çekici. Mehmet Ceyhan hoca
Elazığ'da doğuyor. Daha 5 yaşındayken ebe halası ile bir-
likte köy okullarını gezip aşı çalışmalarına katılıyor. Çok
renkli bir kişilik, folklora ilgisi var. Turnuvalara katılıyor
hatta Kraliçe Elizabeth'e sunum bile yapmış. Bu köşede
onun çok değişik yönlerini öğrendik" ifadelerini kullandı.
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Korkmayı bırakın
Üniversite giriş sınavına
(YKs) çok az bir zaman kal-
dığını ve adayların yaşadık-
ları korku ve kaygının
arttığını vurgulayan istanbul
rumeli Üniversitesi Psiko-
loji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi
Gülhan Gökçe Ceran Yıldı-
rım, “Yoğun geçen bir ça-
lışma sürecinin sonunda
sınava çok az zaman kaldı.
Her adayın ilk defa dene-
yimlediği zorlu zamanlar-
dan geçtik, geçiyoruz. Her koşula uyum
sağlayabilecek güce sahip olduğumuzdan
eminim, adayların hepsi tüm bu olumsuz
koşullara rağmen üzerlerine düşeni yap-
maya çalıştılar. Bütün adayların zor bir sü-
reçten geçtiği ortada fakat şu zamana
kadar verdikleri emeğin boşa gitmemesi
için yaşadıkları kaygıyı bir tarafa bırakıp
hızlıca toparlanmaları ve sınava odaklan-
maları gerek” dedi.

Yoğun kaygı başarıyı engeller

Korku ve kaygı arasındaki farkın altını

çizen Yıldırım, “Korku ve
kaygı birbirine eş kav-
ramlar gibi görülse de
birbirinden oldukça farklı
anlamlar içermektedir.
Korku, hayat bütünlüğü
tehdit altında olan her in-
sanın anormal olan du-
ruma verdiği normal bir
tepkiyken; kaygı, henüz
gerçekleşmemiş olayın
olası olumsuz senaryo-
ları düşünülerek duyum-

sanan çok da yararlı olmayan bir
çıktıdır. Az miktarda kaygı sizi harekete
geçirmek için işe yarar bir unsurdur.
Ancak yoğun kaygı maalesef potansiye-
linizi üst seviyede kullanmanıza engel
olarak kapasitenizi sınırlandırır. Başarı-
nızı engeller. Yaşamda tekrarı/alternatifi
olabilecek her şey insanın şanslı yaşam
deneyimleri arasındadır ve tekrarı ola-
bilen her konuda olumsuzluk dahi söz
konusu olsa, bunun ‘bir son olmadığı’
muhakkak hatırlanmalıdır” diye 
konuştu.

Bilgi kirliliğinden arının
Günümüzde bilgi akışı çok
hızlı ve yoğun bir şekilde ger-
çekleşiyor. Var olan sosyal
medya ağlarının kullanım
oranlarının artması da bu hıza
büyük katkı sağlıyor. Peki, bu
hızlanma sonucu ortaya çıkan
bilgi kirliği furyasından kendi-
mizi nasıl koruyacağız?
“Doğru bilgi kaynağına ulaş-
manın belki de hiç olmadığı
kadar önemli olduğu zaman-

lardan geçiyoruz” diyen Bran-
distanbul PR Halkla İlişkiler
Ajansı Başkanı Hatice Kuma-
lar, konuyla ilgili olarak önemli
açıklamalarda bulundu. Enfor-
masyon çağında, bilgi kirliliği
sorununu yarattık. İnsanların
adapte olduğu akıllı telefonla-
rın kullanımı yaygınlaşıp, sos-
yal medya mecraları arttıkça
iletişim ve bilgi ağı da aynı
hızda gelişiyor.
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