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Detoks yaparken 
dikkatli olun!

Dr. Ali Ümran Kömüşcü, kış yağışları açısından İç 
Anadolu'nun büyük bir bölümünün, Akdeniz ve Doğu 

Karadeniz'in belli kısımlarının; yaz yağışları açısından ise 
ülkenin büyük bir bölümünün kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya 
olduğuna dikkat çekti. Kömüşçü, yaptığı açıklamada kuraklığın 
Afrika'da açlık, Avustralya'da tarımsal üretimde düşüş, Güney 
Amerika ve Türkiye'de ise, su kaynaklarında azalmayı ifade et-
tiğini, söyledi. Dr.Kömüşçü, meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik 
kuraklık sonucu sosyo-ekonomik kuraklığın yaşandığını anlattı. 
Kuraklığın diğer doğal afetlerden ayrıldığını kaydeden Dr. 
Kömüşçü, "Bunu genellikle kuraklık dönemine girdikten sonra 
fark ediyoruz" diye konuştu.
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KURAKLIK DÖNEMİNE GİRDİK 

Yağışların artmasının kuraklığı kısa sürede ortadan 
kaldırmayacağına işaret eden Dr. Kömüşçü, kuraklığın 

yağışla birlikte yüzey akışı, toprak nemi, akım ve yeraltı su-
larında artış olması halinde yaşanmayacağını vurguladı. Kurak-
lıkla mücadele için bir plan oluşturulması gerektiğini kaydeden 
Dr. Kömüşçü,"Kuraklıkla Mücadele İzleme ve Erken Uyarı sis-
temleri kurulmalı" dedi. Kuraklığın etkilerinin ortadan kaldırıl-
maması halinde çölleşmenin başlayacağına da işaret eden Dr. 
Kömüşçü, "Türkiye, gerçek anlamda çölleşme alanı değil, ancak 
bu sürecin içinde yer alıyor" diye konuştu. Kömüşçü gibi Mete-
oroloji Uzmanı Aslı Bildik de Kuraklığın Türkiye için gelecekte 
çok yakın bir ihtimal haline geldiğini ifade etti.
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KURAKLIKLA MÜCADELE ŞART 

Ülke genelinde 
başlatılan “Sıfır 

Atık” çalışmaları kapsa-
mında çevreci projelere 
imza atan Ataşehir  
Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü 
Türkiye Belediyeler  
Birliği tarafından düzen-
lenen “Yeşil Şehirler Fikir 
ve Proje Yarışması”na 
“Bizim Mahalle-Farklı 
Bir Mahalle Mümkün” 
isimli proje ile başvuruda 
bulundu. I SAYFA 4
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Sivas’tan inşaat işçisi olarak çalış-
maya gittiği İstanbul’da Mustafa 

Begde’nin adına ulaşım, inşaat, gıda, 
hırdavat ve metal üzerine 3 naylon şirket 
kuruldu. Bu şirketlerden habersiz 2012 
yılında hayatını kaybeden Begde’den ge-
riye 14 milyon liralık vergi borcu kaldı. 
Sivas’ta bir kamu kurumunda asgari üc-
retli garson olarak çalışan oğlu Hamza 
Begde, annesi Hatice Begde’nin emekli-
lik işlemleri için SGK’ya gittiğinde du-

rumu öğrendi. İstanbul’da vergi daire-
sine gittiğinde de 14 milyon liralık vergi 
borcuyla karşılaştı. Adres karşılığı bulun-
mayan şirketlerin babasından habersiz 
üzerine devredildiğini, imzaların kendi-
sine ait olmadığını ispat için yasal yol-
lara başvuran Hamza Begde sonuç 
alamadı. Babasından kalan borç, 
2018’den itibaren Hamza Begde’den 
maaşının 4’te 1’i kesilecek şekilde tahsil 
edilmeye başlandı.
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Dünya Meteoroloji 
Teşkilatı İklim  
Komisyonu Raportörü 
ve Devlet Meteoroloji  
İşleri Genel Müdür-
lüğü Araştırma ve 
Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı  
Uzmanı Dr. Ali 
Ümran Kömüşçü, 
“Akdeniz iklim 
kuşağında yer alan 
Türkiye, kuraklıkla 
karşı karşıya.  
Türkiye, gerçek an-
lamda çölleşme 
alanında değil ama, 
çölleşme sürecine 
girdik” dedi

Ataşehir yeşillenecek 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismai-
loğlu, Türkiye'de de birçok projenin hayata 

geçirilmesini sağlayan kamu-özel iş birliği (KÖİ) 
modeline ilişkin  sorularını yanıtladı. Türkiye'nin 
gelişmiş ve dünyanın önde gelen ekonomile-
rinden biri olma hedefini gerçekleştirmek 
için hızlıca hem kamu kaynaklarını hem 
de özel sektörün yarattığı finansman 
kaynaklarını kullanarak ulaşım ve altya-
pıda atılım yapması gerektiğini ifade eden 
Karaismailoğlu, KÖİ modelinin de buna imkan sağ-
layan yöntemlerden biri olduğunu söyledi. I SAYFA 7 

ç

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik  
Şampiyonası büyükler kategorisinde  

Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran Göksu 
Üçtaş Şanlı, "Bir anne olarak madalya 

almak harika bir duygu. Başarım, kadınının 
gücünün, annenin dik duruşunun en güzel 

ifadesi." dedi. I SAYFA 15 

Hem anne 
hem sporcu

AYASOFYA DİRİLİŞ 
İÇİN UMUT VERİCİ

Gazi Üniversitesi Felsefe Bölümü 
emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bolay, 

Batı'daki muhalefete rağmen Ayasofya-i 
Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden 
ibadete açılmasıyla Mescid-i Aksa'nın öz-
gürlüğe kavuşması yolundaki umudun arttı-
ğını belirtti. Bolay, “Bu anlamda 
düşünürseniz Ayasofya demek diriliş demek 
diriliç için umut demek” dedi.  I SAYFA 5
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SORA KOZMETİK DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye’de Silivri 
ve Çatalca’da 

toplam 70 bin metreka-
relik kapalı alana sahip 
fabrikalarında üretim 

gerçekleştiren Sora 
Kozmetik, AR-GE ça-
lışmaları ve teknolojik 
altyapısıyla dikkatleri 
üzerine çekiyor.  I SAYFA 6

ç

Çatalca ve Silivri’de 
Sora imzası var!

19. YÜZYILDAN BERİ İŞLENEN PROJE

Bugünlerde Şeyh 
Cerrah mahalle-

sinde ve Mescid-i Ak-
sa’da Filistinlilere ve 
Müslümanların en 
kutsallarına yapılan 

saldırılar 19. yüzyıldan 
beri adım adım işleti-
len bir planın ve proje-
nin artık son adım 
larının yaklaştığını 
gösteriyor.  I SAYFA 11
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Projenin artık son 
adımları yaklaşıyor

SON DAKİKACILAR BLENDER ALDI

MediaMarkt’ın 
Anneler Günü 

dönemini kapsayan  
29 Nisan-9 Mayıs 
arası en çok satılan 
ürünler listesinde  

blender ve kahve  
makineleri yine zirveye 
oturdu. Bunları akıllı 
telefonlar, elektrikli  
süpürgeler ve tencere  
setleri izledi. I SAYFA 10
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Anneler gününde  
en çok ne alındı?

Şaka gibi ama gerçek!

NİHAT ÇOK BAŞKA  
BİR OYUNCUYDU

TRT her zaman yolunu çizer
TRT Genel  
Müdürü Eren, 

"6 Mayıs 1927'deki 
ilk radyo ve 31 Ocak 
1968'deki ilk televizyon 
yayınını temel  
aldığımızda TRT  
yüzyıla yakın bir tec-
rübe ile her zaman 
kendi ile yarışan bir yol 
çizerek başarıya ulaş-
mıştır." dedi.  I SAYFA 8
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Başarının sırrı 
işbirliğine gitmek

TURKIYE COL 
IKLIMINE YAKIN!

DOĞAMIZ  
İÇİN KÖTÜ  

HABER 

Dr.Kömüşçü, meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklık 
sonucu sosyo-ekonomik kuraklığın yaşandığını anlattı. 

İnşaat işçisi olarak gittiği İstanbul'da kimlik bilgileri kullanılarak adına 3 farklı şirket kurulan Mustafa Begde (72), 2012 
yılında durumdan habersiz hayatını kaybetti. Begde'nin adına kurulan şirketlerden 14 milyon liralık vergi borcu kaldı.  
Annesinin emeklilik işlemleri için SGK'ya giden oğlu Hamza Begde (36) durumdan haberdar oldu. Yasal başvurulardan  
sonuç alamayınca borç, asgari ücretle garsonluk yapan Hamza Begde'nin maaşından kesilmeye başlandı

BORÇ MAAŞINDAN KESİLİYOR

HABERİN DEVAMI SAYFA 14’te

İspanya Milli Takımı'nın eski  
yıldızlarından Gaizka Mendieta:



KULAK, Burun, Boğaz Uzmanı 
Prof. Dr. Murat Topak, bahar 
alerjisi, nezle, grip ve Covid-19 

benzerlikleri ve farklılıklarına işaret ede-
rek önemli bilgiler paylaştı.  Bahar aler-
jisinin belirtilerine değinen Prof. Dr. 
Murat Toprak, “Bahar allerjisi yani 
mevsimsel alerjik nezle, alerjik nezlelerin 
bir bölümünü oluşturur. Çiçekli bitkiler-
deki üreme olayında rol alan çiçek toz-
ları ya da diğer adıyla polenler, bahar 
aylarında yüzlerce veya binlerce bitki ta-
rafından atmosfere salınırlar ve duyarlı 
olan kişilerde de hastalık tablosunu 
oluştururlar. Alerjik nezleli kişilerde 
hapşırık, burun akıntısı, burun tıkanık-
lığı ve burun kaşıntısı, gözlerde kaşıntı 
ayrıca geniz akıntısı, öksürük, halsizlik, 
koku almada güçlük, bazı hastalarda ise 
damak ve kulak içinde kaşıntı görülebi-
lir” dedi. 

Çocuklarda daha sık görülüyor 

Soğuk algınlığı diye bilinen nezlenin üst 
solunum yollarının hafif seyreden viral 
enfeksiyonu olduğunu belirten Prof. Dr. 
Murat Toprak, “Ortalama sıklığı okul 
öncesi çocuklarda yılda 5-7, yetişkin-
lerde 2-3 defadır. Yaklaşık 200’ün üze-
rinde virüs nezleye sebep olabiliyor. 
Nezlede burun akıntısı ve burun tıkanık-
lığı en sık görülen belirtilerdir. Ateş ye-
tişkinlerde sık görülmez ama çocuklarda 
sıktır.Diğer yaygın semptomlar boğaz 

ağrısı, halsizlik ve öksürüktür. Öksürük 
genellikle burun akıntısı ve tıkanıklığın-
dan sonra ortaya çıkar. Hastalığın ola-
ğan seyri sırasında burun akıntısı 
başlangıçta şeffaftır ancak 3-5 gün 
içinde sarı renkli bir görünüm alabili-
yor” diye konuştu. 

Polen mevsiminde başlıyor 

Mevsimsel alerjik nezlenin bazı bulgula-
rının soğuk algınlığında görülenlerle 
benzerlik gösterdiğini kaydeden Prof. 
Dr. Murat Toprak, “Özellikle polen 
mevsiminde ortaya çıkması, burun akın-
tısının yanı sıra arka arkaya hapşırıkla-

rın olması burun içinde, gözlerde ve da-
makta kaşıntı hissedilmesi ayrıca ateş 
olmaması soğuk algınlığı olmadığını 
düşündürür” dedi. 

Grip ve Covid-19 ayırt edilemiyor 

Gribin Tip A, Tip B influenza virüsü ile 
oluşan ve her yıl salgınlar yapabilen 
viral bir enfeksiyon olduğunu söyleyen 
Prof. Dr. Murat Toprak sözlerine şöyle 
devam etti:“Hastalıkta aniden ortaya 
çıkan ateş, baş ağrısı, yaygın kas ağrıları 
ile başlar, kısa süre sonra boğaz ağrısı, 
üşüme, titreme ve terleme, ileri derecede 
halsizlik, burun akıntısı ve öksürük geli-

şir. Tablonun bu şekilde olması hastalı-
ğın mevsimsel alerjik nezle ve soğuk al-
gınlığından ayırt edilmesini sağlar. 

Kuru öksürük, ateş, halsizlik... 

Covid-19 enfeksiyonunda ise artık 
hemen herkes tarafından bilindiği gibi 
kuru öksürük, ateş, halsizlik, nefes dar-
lığı, baş ağrısı kas ve eklem ağrıları ön 
planda olan belirtilerdir. Bu belirtilerin 
gripte de görülmesi nedeniyle belirtilere 
bağlı olarak ayırt edici bir farklılık yoktur. 
Ayırt edici tanı ancak laboratuvar testle-
riyle yapılabilir. Bu belirtiler varsa kişinin 
kendini maske ve fiziksel mesafe kuralla-
rına uyarak izole etmesi ve bir sağlık ku-
ruluşuna başvurarak test sonuçlarına 
göre hareket etmesi uygundur.” 

Mutlaka aşı olunmalı! 

Soğuk algınlığı, grip ve Covid-19 enfek-
siyonlarının benzer şekilde solunum yol-
ları ile bulaştığını vurgulayan Prof. Dr. 
Murat Topak, “Özellikle Covid-19 ‘dan 
korunmak için kapalı ortamlarda ya da 
açık havada bile olsa fiziksel mesafenin 
korunamadığı yerlerde maske kullanıl-
ması ve fiziksel mesafeye dikkat edilmesi 
en önemli korunma yoludur. Maskenin 
geçmiş yıllara oranla yoğun olarak kul-
lanılması soğuk algınlığı ve grip vakala-
rında belirgin bir azalmaya neden oldu. 
Korunma için ayrıca aşı sırası gelenlerin 
mutlaka aşı olmaları gerekiyor” dedi. 

GEBELİĞİN sağlıklı bir şekilde devam ede-
bilmesi ve sağlıklı bir bebeğin dünyaya gel-
mesi için hamileliğin belirli haftalarında 

birtakım farklı tarama testlerinin uygulanması gerek-
tiğini söyleyen Medicana Bahçelievler Hastanesi 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Müge 
Temel, bu testlerle kan uyuşmazlığı, enfeksiyonlar, do-
ğumsal hastalıklar ve büyüme geriliği gibi pek çok so-
runun tespit edilmesi ve gerekli müdahalelerin 
yapılması mümkün olduğunu açıkladı. 

Anne adayları dikkat! 

Gebelik boyunca takibindeki hastalara çeşitli testlerin 
uygulandığını belirten Op. Dr. Müge Temel, testlerin 
başlangıcının aslında gebeliğin tespit edilmesi evre-
sinde Beta HCG hormonu seviyesinin ölçülmesi ile ya-
pıldığını dile getirerek bu aşamadan sonra gebelik 
testi pozitif çıkan anne adaylarında genel bir kan testi 
uygulanarak kan sayımı, böbrek ve karaciğer fonksi-
yon testleri, tiroid hormonu düzeyleri ve bazı vitamin 
seviyelerinin kontrol edilmesi önerisinde bulundu. 

Risklere karşı test önerisi 

Op. Dr. Müge Temel, "Gebelikte 4-5. haftalarda ultra-
son muayenesinde gebelik kesesi olması gerektiği şe-
kilde görüntülenebildiği takdirde kesin gebelik teşhisi 
konulmuş oluyor. Özellikle anne ve baba arasında Rh 
faktörü uyumsuzluğu söz konusu ise, yani anne Rh 
negatif, baba Rh pozitif ise kan uyuşmazlığı testi ola-
rak da bilinen indirekt Coombs testi uygulanıyor. Bun-
ların yanında perinatal enfeksiyonlar ve hem anne 
hem de bebeği etkileyebilen birtakım enfeksiyonlara 
yönelik gerekli testlerin de yapılması gerekiyor. Ardın-
dan ikinci trimesterin başlangıcı ile bebekte kromo-
zom bozukluğu veya büyüme geriliği gibi olasılıklara 
ilişkin testlere geçiş yapılıyor" dedi. 

Kromozom bozukluğu görülüyor 

İkinci trimestere başlamadan önce 11-14. haftalar 
arasında Down sendromunu araştırmak adına ense 
kalınlığı testinin uygulanması gerektiğine dikkat çeken 
Op. Dr. Müge Temel, şunları söyledi: 

Detaylı testler gerekebilir 

"İkinci trimesterin başlangıcı ile ikili, üçlü, dörtlü ta-
rama testleri uygulanarak Down sendromu ve diğer 
kromozom bozuklukları tespit edilebiliyor. Anne yaşı-
nın 35 ve üzerinde olması, daha önceden kromozom 
anomalisi tespit edilen gebelik geçirmiş olması veya 
yapılan tarama testlerinde şüpheli sonuçlara rastlan-
ması halinde ilerleyen haftalarda amniyosentez, kor-
yon villus biyopsisi, fetal ekokardiyografi, doppler 
ölçümleri gibi daha detaylı testlere başvurulması ge-
rekiyor. Bu testler 16-20. haftalar arasında tamamla-
nıyor. 

Şeker yükleme testi  

Ayrıca 18-22. haftalar arasında detaylı ultrasonografi 
yapılarak bebeğin büyüme ve gelişmesi, organ geli-
şimi, plasentanın durumu gibi konular hakkında bilgi 
ediniliyor. 24-28. haftalar arasında ise gebelik şekeri-
nin araştırılması için şeker yükleme testi uygulanması 
gerekiyor. Doğum öncesinde son olarak 35-37. hafta-
lar arasında NST uygulaması ve B grubu streptokok 
kültür incelemesi testlerinin de mutlaka yapılması 
öneriliyor." 
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S ağlık, tatil tercihlerinde eğlencenin 
önüne geçerken özellikle sağlıklı 
yaşam merkezleri ve detoks otelle-

rinde tatil yapmanın popüler olmaya 
başladığına değinen Mirey Yuhay, “Öyle 
ki birçok sağlık otelinde ancak 2 ay son-
rasına rezervasyon yapılabiliyor. Bağışık-
lık sistemlerini güçlendirmek ve kovid-19 
sonrası yenilenmek isteyenler ‘iyi hissetti-
ren’ otellere yöneliyor” açıklamasında 
bulundu. 

Bağışıklığı güçlendiriyor 

Sağlık tatillerinin katkılarına değinen 
Yuhay, “Seneler içinde sağlayacağınız 
bağışıklık güçlendirici etkiyi ozon, bir tür 
antioksidan olan glutatyon ve damar yo-
luyla verilen C Vitamini gibi takviyelerle 
kısa sürede kazanıyorsunuz. İdeal kiloya 
ulaşmayı da destekleyen sağlıklı yaşam 
merkezleri, pandemi sonrası artan stres 

ve kaygıya karşı da çözüm sunuyor. Me-
ditasyon seansları, sağlıklı yaşam söyleşi-
leri ve birebir uzman görüşmeleriyle 
desteklenen bir detoks tatili, stres yöneti-
minden, depresyon ve anksiyeteye kadar 
her konuda baştan aşağı bir arınma ve 
yenilenme getiriyor” diye konuştu. 

1.5 trilyonu aşan pazar  

McKinsey tarafından yapılan araştır-
maya göre, dünya genelinde sağlıklı 
yaşam pazarı 1,5 trilyon doların üstünde 
büyüklüğe ulaştı. Hem tüketici ilgisinde 
hem de satın alma gücündeki artış saye-
sinde pazar her yıl yüzde 5 ile yüzde 10 
arasında büyümeye devam ediyor. 
Kovid-19 salgınıyla birlikte sağlık konula-
rında artan hassasiyet de araştırmalara 
yansıyor. İnsanların yüzde 79'u sağlıklı 
yaşamın önemli olduğuna inandığını be-
lirtirken yüzde 42’si ise bunu en önemli 

öncelik olarak kabul ettiğini söylüyor. 

Başarılı bir türk markası 

Avrupa’nın en çok tercih edilen sağlıklı 
yaşam merkezlerinden biri olarak 15 yıldır 
hizmet verdiklerini belirten Mirey Yuhay, 
“İnsanların kendini yenilemesine alternatif 
bir kapı aralayan detoks otellerinin ara-
sında TheLifeCo Wellbeing, bir Türk mar-
kası olarak dikkat çekiyor. TheLifeCo 
Wellbeing sağlıklı yaşam denilince akla ilk 
gelen markalar arasında yer alıyor. Bod-
rum, Antalya ve Phuket'teki merkezleri-
mizde sağlıklı tatil anlayışı ile sunduğumuz 
programlar sayesinde yoğun bir ilgiyle 
karşı karşıyayız. Özellikle pandeminin etki-
siyle son dönemde ciddi oranda talep artışı 
yaşıyoruz. Merkezlerimiz yüzde 100 dolu-
luğa ulaşmış durumda. Ancak birkaç ay 
sonrasına ileri tarihli rezervasyon alabiliyo-
ruz. Dinlendirici bir ortamda, profesyonel-

ler eşliğinde yapılan sağlık tatili boyunca 
bedensel, zihinsel ve ruhsal anlamda deği-
şim vadediyoruz. Alınan pandemi önlem-
leri ise şüphesiz ki en üst seviyede. 
Misafirlerimiz için tamamen güvenli bir 
ortam oluşturmamız, diğer otellere göre 
çok daha fazla tercih edilmemizi sağlıyor” 
şeklinde konuştu. 

Ünlülerin tercihi oldu 

TheLifeCo Wellbeing’in, Bodrum Türk-
bükü’nde yer alan otelinde ağırladığı 
isimlerle de öne çıktığını ifade eden 
Yuhay, “Oteli iş insanlarından sanatçı-
lara, sporculardan yoga severlere kadar 
dünya çapında tanınan pek çok isim  
tercih ediyor.  
Merkezin konuk ettiği ünlüler arasında 
Kate Moss, Naomi Campbell, Rita Ora, 
Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi 
isimler yer alıyor” şeklinde konuştu. 

Tarama testi  
ihmale gelmez

GRİP BAŞKA ŞEY KOVİD BAŞKA ŞEY
Alerji belirtilerinin Koronavirüs ile karıştırılabildiğini söyleyen uzmanlar, özellikle polen mevsiminde  

ortaya çıkması, arka arkaya hapşırıkların olması, burun içinde, gözlerde ve damakta kaşıntı hissedilmesi 
gibi bulguların mevsimsel nezleyi Covid-19’dan ayırdığını ifade ediyor

Gebelik süresince haftaya göre planlanan ta-
rama testlerinin zamanında yaptırılmasının 
hem anne hem bebek sağlığı için büyük bir 

önem taşıdığını belirten Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı Op. Dr. Müge Temel, "Gebelik 
süresince anne adaylarının hekimleri tarafın-
dan önerilen bazı tarama testlerini kesinlikle 

ihmal etmemelerini öneriyoruz" dedi

DETOKS YAPARKEN 
DIKKATLI OLUN! 

Küresel salgınla birlikte sağlık tatilleri öne çıkmaya başladı. Özellikle bağışıklıklarını güçlendirmek isteyenlerin sağlıklı 
yaşam merkezleri ve detoks otellerine yöneldiğine dikkat çeken TheLifeCo Wellbeing Program Koordinatörü Mirey 
Yuhay, “‘Detoks evde de yapılamaz mı?’ diyenler olabilir. Kişiye özel ve doktor kontrolünde bir programla, birkaç günde 
tüm bedeninizi arındırabilirsiniz. Bunu da ancak uzman desteğiyle yapabilirsiniz” dedi

Toprak, “Bahar allerjisi 
yani mevsimsel alerjik 
nezle, alerjik nezlelerin 
bir bölümünü oluşturur. 
Çiçekli bitkilerdeki 
üreme olayında rol alan 
çiçek tozları ya da diğer 
adıyla polenler, bahar 
aylarında yüzlerce veya 
binlerce bitki tarafından 
atmosfere salınırlar ve 
duyarlı olan kişilerde de 
hastalık tablosunu  
oluştururlar.” dedi.



K aza, önceki gün saat 09.30'da 
Hoca Ahmet Yesevi Cadde-
si'nde meydana geldi. İddiaya 

göre, motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta 
geçince 50. Yıl Mahallesi'nden Hoca 
Ahmet Yesevi Caddesi'ne ilerleyen oto-
mobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 
motordan fırlayan ve kask takmadıkları 
görülen sürücü ile yanında bulunan ar-
kadaşı yaralandı. Yaralanan motosiklet 
sürücüsü ve arkadaşının yardımına çev-
redekiler koştu. İhbar üzerine olay ye-
rine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardın-
dan yaralıları ambulanslarla hastaneye 
kaldırdı. Hastanedeki tedavilerinin ar-
dından yaralı 2 kişinin taburcu edildiği 
öğrenildi. Yaşanan kaza güvenlik kame-
rasına saniye saniye yansıdı. Görüntü-
lerde, motosikletin otomobile çarpıştığı, 
sürücü ve yanında bulunan arkadaşının 
motordan fırladıkları görülüyor.  
Yerden kalkan sürücünün yanına gide-
rek arkadaşının kontrol ettiği, çevredeki 
vatandaşların kaza yerine doğru koş-
tuğu ve yaralanan kişilere yardım ettik-
leri kameraya yansıyor. DHA

KAZA saat 09.00 sıralarında 
Başakşehir TEM Otoyolu'nda 
meydana geldi. İddiaya göre 

Mahmutbey gişeleri istikametine ilerle-
yen 41 AL 284 plakalı Metin Tarhan yö-
netimindeki kamyonet, sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi so-
nucu orta şeritten en sağ şeride doğru 
yöneldi. Kamyonet, o sırada sağ şeritten 
giden 06 EZ 3439 plakalı Evrim İmir 
yönetimindeki motosiklete arkadan 
çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü 
Evrim İmir bacağından yaralandı. İhbar 
üzerine olay yerine polis ve sağlık ekip-
leri çağrıldı. Sağlık ekipleri, bacağından 
yaralı İmir’i ambulansa koyarak hasta-
neye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yara-
lının hayati tehlikesinin olmadığı 
öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu 
Edirne istikametinde kısa süreli yoğun-
luk yaşandı. Kazaya karışan araçların 
çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının 
ardından trafik normale döndü. Polisin 
kazayla ilgili soruşturması sürüyor.    

SANCAKTEPE'DE iş yerinden 
cep telefonu çalan şüpheli 
yakalandı. Adli makamlarca 

serbest bırakılan şüpheli güvenlik ka-
merasına da yansıdı. Polis ekipleri, 5 
Mayıs Çarşamba günü saat 10.00 sı-
ralarında Sancaktepe Meclis Mahal-
lesi Barış Sokak üzerinde bulunan bir 
iş yerinden hırsızlık ihbarı aldı. Hare-
kete geçen ekipler, iş yerinin güvenlik 
kameralarını inceledi. Polis, hırsızlık 
olayını Ahmet G., isimli şüphelinin 
gerçekleştirdiğini tespit etti. Ahmet G. 
yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet-
teki işlemleri sırasında iş yerine hırsız-
lık amaçlı girdiğini kabul eden şüpheli 
Ahmet G., sevk edildiği adli makam-
larca adli kontrol şartıyla serbest bıra-
kıldığı öğrenildi. Şüpheli Ahmet G.’nin 
iş yerine girme anları ise güvenlik 
kamerasına yansıdı.  

SARIYER, TEM Otoyolu 
Fatih Sultan Mehmet Köp-
rüsü çıkışında sürücüsünün 

direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif 
ticari araç bariyerlere çarptı. Araç içe-
risinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri 
tarafından kurtarıldı. 
Kaza, Sarıyer TEM Otoyolu Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Edirne 
istikametinde saat 08.00 sıralarında 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
sürücüsü Abdullah Mert Turhan'ın 
(20) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 
hafif ticari araç, önce sağ bariyerlere 
daha sonra da sol bariyerlere çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sı-
kışan sürücü için olay yerine ambu-
lans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 
Yaralı sürücü, İstinye itfaiye ekibi tara-
fından sıkıştığı yerden kurtarılarak 
sağlık ekibine teslim edildi. Sedyeye 
alınan yaralı ambulansla hastaneye 
kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM oto-
yolu Edirne istikametinde trafik yo-
ğunluğu yaşandı. Kaza yapan aracın 
kaldırılmasıyla trafik normale döndü.  

İmdadına  
itfaiye yetişti

ARNAVUTKÖY'DE hafriyat 
kamyonu kavşakta devrildi. 
Hafriyat kamyonu şoförü 

kazayı hafif yaralı olarak atlatırken 
kavşaktan geçen bir otomobil kamyo-
nun ve dökülen molozların altında kal-
maktan birkaç metre ile kurtuldu. 
Kaza, dün saat 19.45 sıralarında Ar-
navutköy-Hadımköy yolunun Karlıba-
yır mevkiinde meydana geldi. 
Sultangazi istikametinden Arnavut-
köy'e seyir halindeki 34 ZC 8562 pla-
kalı hafriyat kamyonu sürücüsü virajı 
alamayınca kamyon refüje devrildi. 
Devrilen kamyondaki molozlar yolun 
ortasına dökülürken kamyon sürücüsü 
Selman Emin Hüseyinoğlu kazayı 
hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Kamyon 
sürücüsü tedbir amaçlı hastaneye kal-
dırıldı. Kavşaktan geçmekte olan bir 
otomobil ise kamyonun ve dökülen 
hafriyatın altında kalmaktan birkaç 
metre ile kurtuldu. Kazayla ilgili  
soruşturma sürüyor. 

Kamyon devrildi! 

AVCILAR Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro 
ekipleri, 24 Mart ile 8 Mayıs tarihleri ara-
sında Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 3 
ayrı evden 3 cep telefonu çalınması üze-
rine araştırma başlattı. Güvenlik kamerası 
kayıtlarını inceleyen ekipler, evlere balkon-
larına tırmanarak giren şüphelilerin 18 ya-

şından küçük Suriye uyruklu M.H. ve A.S. 
ile E.D. olduğunu belirledi. Şüpheliler, Av-
cılar ve Esenyurt ilçelerinde yakalanarak 
gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları 2 
cep telefonunu Esenyurt ilçesinde yine Su-
riye uyruklu 35 yaşındaki D.E.'ye sattıkları 
belirlendi. Gözaltına alınan D.E., hakkında 

'Suç Eşyası Satın Alma' suçundan işlem 
yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Adli-
yeye sevk edilen 3 şüpheliden ise  A.S. ve 
E.D. serbest bırakılırken, M.H.,adli kont-
rolle salıverildi. Öte yandan şüphelilerden 
birinin balkona tırmanıp eve girdiği anlar 
güvenlik kameralarına yansıdı. DHA 

MANAVGAT'TA, dün saat 18.00 sırala-
rında, evden çıkan Koray A.'dan bir daha 
haber alamayan ailesi, Şelale Polis Mer-
kezi'ne gidip, kayıp başvurusunda bu-
lundu. Ailesi, Koray A.'nın evden 
ayrılırken, yanında babasına ait tabancayı 
da götürdüğünü söyledi. Bunun üzerine 
harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, mobese kameralarının görüntüle-
rini incelemeye aldı. İncelemenin sonu-
cunda Koray A.'nın, dün saat 18.45'te 
Titreyengöl Caddesi ile Hüseyin Avni Akın 
Caddesi'nin kesiştiği noktadan Sorgun 
Çamlığı'na girdiği tespit edildi. Gece boyu 
devam eden aramalardan sonuç alına-
madı. Önceki günlerde sabah saatlerinde 
ekipler, aramalarına, Koray A.'nın en son 
görüldüğü noktadan yeniden başladı. 
Çamlık alana giren ekipler, yaklaşık 100 

metre mesafede Koray A.'nın cansız be-
deniyle karşılaştı. Yapılan incelemede, 
babasına ait tabanca yanında bulunan 
Koray A.'nın başından da kurşun giriş çı-
kışı olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin in-
celemesi sonrası bölgenin jandarma 
sorumluluğunda olması dolayısıyla jan-
darma ekiplerine de haber verildi. Baba 
Çetin A. da acı haberle olay yerine geldi. 
Oğlunun 5-6 yıldır psikolojik sorunlar ya-
şadığını öne süren Çetin A., evden hiç çık-
madığını, müzikle ilgilendiğini, son 
günlerde ise annesine yaşamaktan zevk 
almadığını, kaybolmak ve ölmek istediğini 
söylediğini kaydetti. İntihar etmiş olabile-
ceği ihtimali değerlendirilen Koray A.'nın 
cansız bedeni, incelenme sonrası otopsi 
yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu 
morguna gönderildi.

Avcılar’da balkona tırmanıp eve giren hırsız kamerada
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Vay uyanık vay

Sultangazi'de motosikletle otomobil çarpıştı. Motosikletteki iki kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı 

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, dün akşam evden çıktıktan sonra bir daha haber  
alınamayan Koray A.'nın (25), bu sabah çamlıkta tabancayla başından vurulmuş cansız 

 bedeni bulundu. Babasına ait tabanca yanında bulunan ve bir süredir psikolojik sorunları  
olduğu öne sürülen Koray A.'nın intihar ettiği değerlendiriliyor. 

AZ DAHA OLECEKTI

TEM’de kaza: 
1 yaralı

İNCİVEZ Mahallesi Binbaşı Tah-
sin Sokak'ta 5 Şubat günü mey-
dana gelen olayda, Ankara'dan 

erkek arkadaşının yanına gelen Ayşe Özge-

can Usta 8’inci kattaki dairenin terasından 
düştü. Ayşe Özgecan Usta, kaldırıldığı 
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde 
yaşamını yitirdi. Ayşe Özgecan Usta, An-

kara'da gözyaşları arasında toprağa ve-
rildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Özge-
can Usta'nın ölümüyle ilgili soruşturma 
başlattı. Soruşturma kapsamında Usta'nın 

erkek arkadaşı B.C.A. gözaltına 
alındı. İfadesinde, sevgili olduk-
ları Usta'nın evlilik konusunda 
tartıştıktan sonra çatı katına çık-
tığını anlatan B.C.A., tutmaya 
çalıştığını, ancak kurtaramadı-
ğını söyledi. B.C.A. ayrıca, yaşa-
nanlara sesler üzerine balkona 
çıkan komşularının tanık oldu-
ğunu anlattı. Adliyeye sevk edi-
len B.C.A. için elektronik kelepçe 
takılarak ev hapsi tedbiri uygu-
lanmasına karar verildi. Savcılık, 
soruşturma kapsamında Us-
ta'nın cep telefonunu incelenmek 
üzere Ankara'ya gönderdi. Ay-
rıca, Usta'nın Ankara Adli Tıp 
Kurumu'na gönderilen tırnak ve 
diğer doku örnekleriyle ilgili ra-
porun beklendiği öğrenildi. Adli 
Tıp Kurumu’ndan gelecek rapo-
run soruşturmayı aydınlatması 
bekleniyor. DHA 

Ölümü rapor çözecek!

Kayıptı ama ölüsü bulundu

Zonguldak'ta, 5 Şubat'ta erkek arkadaşının evinin terasından atlayarak yaşamına son verdiği öne sürülen Ayşe 
Özgecan Usta (28) ile ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun soruşturmayı aydınlatması bekleniyor 

Başakşehir TEM Otoyolu’nda 
kamyonetin çarptığı, motosiklet 

sürücüsü bacağından  
yaralanarak hastaneye kaldırıldı 

Avcılar'da 3 ayrı eve farklı zamanlarda balkonlarına tırmanarak girip, hırsızlık yapan yabancı  
uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Balkona tırmanıp, eve giren şüphelilerden biri kameralara yansıdı



 
 

A rnavutköy Belediyesi Gençlik ve 
Spor Hizmetleri Müdürlüğü ta-
rafından uzman eğitmenler ara-

cılığı ile verilen BESYO kursu, haftanın 
beş günü gerçekleştiriliyor. Farklı üniver-
sitelerin BESYO sınavlarına göre eğitim-
lerin verildiği kursta 15 ayrı parkur 
kullanılıyor. 24 öğrenciyi sınavlara hazır-
layan Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve 

Spor Hizmetleri Müdürlüğü, devlet üni-
versitelerinin yetenek sınavlarında kul-
landığı parkurların birebir modelleriyle 
eğitimler veriyor. Arnavutköy Kapalı 
Spor Salonunda verilen eğitimler, denge 
tahtası, basketbol atışları, slalom, futbol 
topu sürme, takla atma gibi 15 farlı is-
tasyonda yapılıyor. 

Kursumuz 5 Ay Sürecek 

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor 

Hizmetleri Müdürlüğü Spor Koordina-
törü Gökay Baykal; 2021 yılı Beden Eği-
timi ve Spor Yüksek Okullarına ve Spor 
Bilimleri Fakültelerine hazırlık kursları-
mıza 20 Mart’ta başladık.  
Yaklaşık 5 ay sürecek çalışmalarımız 
ile öğrencilerimizi devlet üniversitelerinin 
BESYO yetenek sınavlarına 
hazırlayacağız dedi. 
BESYO Hazırlık Kursu Eğitmeni Serkan 
Gökler: “Geçen yıl kurslarımız da eğitim 

alan öğrencilerimizin yüzde 80’ni devlet 
üniversitelerine yerleşti.  
Bu yılda çalışmalarımız tüm hızıyla 
devam ediyor. Salon parkurlarımız ve 
koşu antrenmanlarımız ile öğrencileri-
mizi en iyi şekilde sınavlara hazırlıyoruz. 
21 günlük bir aramız olacak pandemi 
koşulları gereği. Bu süreçte de öğrencile-
rimizi yalnız bırakmayarak zoom üzerin-
den evlerde eğitimlerine devam 
ettireceğiz” diye konuştu.

F lorance Nightingale nin doğum 
günü olan 12 Mayıs, tüm dünyada 
"Hemşireler Günü" 

olarak pandemiyle kutlandı. Ayrıca 
hayaller değil uygulamalar engelsiz olsun 
sloganımızla, 

Engelliler Haftasın da sesimizi duyur-
manın yollarını aradık mücadeleye devam 
edeceğiz. 

Hilal-i Ahmer tarihinde modern hemşi-
reliğin öncüsü olarak Safiye Hüseyin Elbi 
şefkat ve meslek aşkıyla dopdolu bir kadın 
olarak yer almıştır. Yine Kurtuluş Savaşı 
yıllarında Hilal-i Ahmer de hastabakıcı 
olarak çalışan Halide Edip Adıvar ,Balkan 
Savaşı sırasında gönüllü hemşirelik yapmış 
olan İhsan Raif Hanım’ı ve nice kahraman-
larımızı unutmak mümkün değil onları 
saygı ve rahmetle anıyorum. Bir yıldır dün-
yada yaşadığımız pandemi de onlara ne 
kadar minnet duysak az diyeceğimiz hem-
şire kardeşlerimi bir gün değil her gün 
ansak azdır. Hemşire mesleği ana gibi kut-
sal bir meslektir. Öyle ki yaraları acıları 
mutlulukları hep sarar. 

Her 12 Mayıs sabahı uyandığımda iste-
rim ki ;hemşirelerin başarılarını, mutluluk-
larını ve refah düzeylerini konuşabilelim. 

Ama işini layıkıyla yapmaya çalışan hemşi-
relerin yaşadığı sorunlar kısa sürede aşıla-
mayacak görünüyor .Dün bugün devlet 
büyüklerimiz, bakanlarımız, sağlık ala-
nında idari makamlarda olanlar maalesef 
hemşirelerin birinci ve en büyük sorunuo-
lan bağımsız bir meslek vurgusunu dile ge-
tirmediği gibi , sağlık hizmetinin bir ekip 
işi olduğunun sözde değil idari kararlarla 
da ortaya koyması hemşirelik mesleğinin 
yöneticiler, sağlık ekibi ve toplum açısın-
dan bağımsız bir meslek olarak görülmesi 
gerektiğini gerekli yasalarla yönetmelik-
lerle yerine getirmeleri gerekirken yapıl-
madığı için sorunlar çözüm noktasına 
gelememektedir. 

Hemşire işgücü planlaması yapılmadan, 
çok sayıda hemşirelik okulu açılması, ihti-
yaç ve kapasiteyi aşacak sayıda kontenjan 
ayrılması, sağlık kurumlarında yetersiz sa-
yıda hemşire çalıştırılması, atamaların kı-
sıtlı kontenjanlarla yapılması temel 
sorundur. Hemşirelik okullarına 

hemşirelik dışı yönetici atanması ve öğ-
retim elemanı olarak hemşirelik dışı 
(hekim, veteriner, biyolog, kimyager vb.) 
akademisyen ataması yapılması, Uzman 
hemşirelere yönelik kadrolar açılmaması, 

uzmanlık hakkı tanınmaması, uzman ola-
rak istihdam edilmemesi, uzman hemşire-
liğe ilişkin mali ve özlük haklar 
kapsamında düzenlemeler yapılmaması,  
liderlik pozisyonlarında ve yönetim pozis-
yonlarında, hemşirelik kanunu ve yönetme-
liğine aykırı olarak hemşirelere yeterince 
yer verilmemesi, Sağlık Bakım Hizmetleri 
Müdürlüğü ve servis sorumlu hemşireleri-
nin liyakatle değil, siyasi kararlarla belir-
lenmesi ve liyakat aranmadan hemşirelik 
dışı atamaların yapılmasının önüne geçil-
mesi sağlanmadığı sürece bizler burada 
yazmaya aramızda konuşmaya devam et-
mekle kalırız.  

Hemşirelere iktidarlar tarafından defa-
larca seçim vaadi olarak söz verilen 3600 
ek gösterge hakkının verilmemesi ve fiili 
hizmetin geriye dönük uygulanmaması ise 
en acı faturadır. Hemşirelerin, nitelikli ve 
güvenli hemşirelik hizmetlerinin sunumuna 
yönelik taleplerinin, politika yapıcılar, 
karar vericiler ve yöneticiler tarafından du-

yulmaması, fazla mesai, uzun çalışma sa-
atleri ve aşırı iş yüküne bağlı tükenmişlik 
yaşayan hemşirelerin, işten ayrılmalarının 
aile bütünlüğünün bozulmasının görmez-
den gelinmesi ve bu alanda araştırma ve 
iyileştirmelerin yetersiz olmasıyla bir 12 
Mayıs’ı daha geçirdik. 

Ayrıca 10-16 Mayıs Engelliler Haftasını 
Genel Başkanlığını yaptığım Sağlık Hiz-
metleri Sendikası ve Engelliler Komisyonu 
olarak Komisyon Başkanımız Ayşe Sarı ile 
beraber defalarca farkındalık haftası söy-
lemlerine karşı Engelliler haftasının bir 
sorgulama haftası olduğunu vurguluyoruz. 
Bu nedenle diyoruz ki; 

*Otizm Eylem Planı ne zaman hayata 
geçecek? 

*Erişelebilirlik önlemini almayan 
kurum ve kuruluşlara ne zaman ceza kesil-
meye başlanacak? 

*Pandemi nedeniyle ertelenen toplu ta-
şıma araçlarının erişebilirliği ertelemeden 
sonra etkin bir biçimde sürecin tamamlan-
ması sağlanacak mı? 

*Engelli Hakları Ulusal Eylem Planına 
STK ların dahil edilmesinde neden 
kapsayıcı değilsiniz? 

*Engellilerin Covid Aşısına dahil 
edilmesi neden gecikti? 

*Atama bekleyenler için neden atama 
takvimi açıklanmıyor? 

*EBA ‘ya erişemeyen engelli çocuklar 
varken EBA’y nasıl erişilebirlik ödülü 
verildi? 

*TBMM deki araştırma komisyon çalış-
maları engellilerle ilgili ne durumda? 

*Hane içi gelire değil engelli bireyin 
gelirine bakılarak engelli aylığı ödenmesi 
hakkında ve evde bakım aylığı gelir kriteri 
hakkında düzenleme için ne gibi çalışmalar 
yapılacak? 

*Engelli çocuğu/yakını olan çalışanlara 
yönelik alınması gereken önlemler ne 
zaman dikkate alınacak? 

*İşten çıkarılma yasağı bittiğinde ilk 
işten çıkarılacak olan engelliler hakkında 
ne gibi önlemler alınma planlanıyor? 

*Pandemi sürecinde kurum bakımında 
kalan engellilerin kaçı Covid nedeniyle 
vefat etti? 

Hemşireler ve engellilerle ilgili sorunları 
listelemeye kalksak Damga Gazetesinin 
bütün sayfaları bize ayrılsa yetmez . Bu 
nedenle sorun ve sorgulayın, üyesi olduğu-
nuz STK ların bu konular hakkında çalış-
masını sağlayın. İnanıyorum ki; 
sözcüklerin tılsımı büyüktür, iyileştiricidir. 
Kalplere dokunduğunda soluk aldırır ve 
ruhları çiçekleştirir.  

Değerli devlet büyüklerimizde kalbine 
dokunabilmek yarınların dünden daha 
güzel olması dileğiyle sağlıcakla kalın

Söz uçar yazı kalır 

ŞEHİR Ekranı TV’de izleyiciyle buluşan 
‘Esenler’de Ramazan’ programının ko-
nuğu Malatya Konfederasyonu 
(MAKON) Kurucu Genel Başkanı Aziz 
Damar oldu. Damar, Esenler’de en fazla 
Malatya nüfusunun bulunduğunu söyle-
yerek “Ben de 42 yıldır Esenler’de ikamet 
ediyorum” dedi. Malatya’dan İstanbul’a 
göçlerin 60-70’li yıllarda gerçekleştiğini 
belirten Damar, “İlk göçler, dağlık köyleri-
mizden oluyor. Hepsi de İstanbul’a bir iş 
sahibi olmak için geliyor. Büyüklerimiz ilk 
etapta hamallık yapmışlar. Ardından işve-
ren pozisyonuna gelmişler. Bugün baktığı-
mız zaman tekstil firmalarının büyük bir 
bölümünün sahibi Malatyalılardır” şek-
linde konuştu. 

Birlikte hareket edelim 

2000 yılından itibaren çok fazla derneğin 

kurulmaya başladığını söyleyen Damar, 
şunları kaydetti: 
“İnsanlar İstanbul’a geldiklerinde birbirin-
den koptu. Derneklerin birinci amacı ise 
bu insanları bir araya getirmek oldu. Bu 
derneklerin birbirinden kopuk bir şekilde 
değil hep birlikte hareket etmesi gerekiyor. 
Tüm iller, birbirileriyle dayanışma içinde 
olmalı. ‘Bölgemize hangi kazanımları ya-
pabiliriz?’ diye düşünmelidirler. Örneğin 
biz bundan iki sen önce farklı illerimizin 
derneklerini Malatya’ya götürdük. Bu et-
kinliğimizden oldukça memnun kaldılar. 
Bunu devam ettirmek istiyoruz. Böylece 
dernekler arasında iş birliği oldu. Tür-
kiye’miz adına güç birliği yapılması adına 
çok iyi oldu” diye konuştu. Mustafa Öz-
yılmaz’ın Kuran’ı Kerim tilâveti ile başla-
yan programda Harun Beyaz seslendirdiği 
ilahilerle kalplere huzur verdi.

4 15 MAYIS 2021 CUMARTESİ www.gazetedamga.com.tr

SAĞLIKÇININ GÖZÜNDEN

Özlem TEKİN AKARKEN

İSTANBUL

YAKUP TEZCAN

ozlemakarken@hotmail.com

ARNAVUTKOY’DE 
KURSLAR SURUYOR 

Dernekler güç birliği yapmalı 

Ataşehir  
yeşilleniyor

PROJE kapsamında Fetih Mahallesi Esin 
Sitesine elektrik enerjisine ihtiyaç duyma-
yan, manuel çalışan ve çevre dostu özel-

likte olan iki adet kompost makinası yerleştirildi. 
Site sakinleri biriktirdikleri evsel organik atıkları, 
kompost makinesinde gübre haline getirdiler. İlk 
gübreler 27 Nisan Salı günü kutlanan bir ekim şen-
liğiyle ekildi. Site sakinleri evsel atıklardan elde et-
tikleri kompost gübrelerini kullanarak fidan ve 
çiçeklere hayat verdiler. Ekime her yaştan gönüllü 
çevre dostu sakini ilgi gösterdi. Proje kapsamında 
toplantılar ve online eğitimlerle, öncelikle Esin si-
tesi sakinleri ve personeli bilgilendirildi. Sonrasında 
ise site sakinleri topladıkları evsel atıklardan kom-
post makineleri aracığıyla organik gübre elde ettiler. 
Sitenin gençleri yaptıkları kermesin geliriyle aldık-
ları çiçek ve fidanları ektiler. Yetişkinlere ise organik 
gübre dağıtıldı. Sürdürülebilir çevre anlayışıyla, 
doğal kaynaklarımızı tekrar kullanmak adına bu 
projeye katılan Fetih Mahallesi Esin Sitesi sakinleri 
Ataşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği projenin bir 
parçası olduklarını için mutlu olduklarını ve sabır-
sızlıkla ektikleri çiçeklerin açmasını beklediklerini 
söylediler. “Çöpler Çiçek Olsun” çevre dostu pro-
jesi, geri dönüşümün yarattığı ekonomik kazanım-
ların yanı sıra, çevre bilincinin gelişimine katkı 
sunuyor. Kompost yaparak, karbon ayak izini 
azaltmak, bu dönüşümün parçası olarak şehirde 
toprak üretmek ve bu toprakla sağlıklı bir şekilde 
bitkiler yetiştirmek mümkün oluyor.

Projeler incelendi
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Sultan-
beyli’de ilçeye değer katacak projeleri ince-
ledi. Vali Yerlikaya, Sultanbeyli’yi ziyaret 

etti, Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile ilçedeki 
projeleri inceledi. Afet Koordinasyon ve Eğitim 
Parkı, Mülteciler Toplum Merkezi, yeni Polis Mer-
kezi Binası, Gölet Sosyal Tesisi ve Aydos Kalesi’ni zi-
yaret etti. Yerlikaya çalışmaların hayırlı olmasını 
dileyerek, ilçeye değer katacak olan projeler için Baş-
kan Keskin’e teşekkür etti. Belediye Başkanı Hüseyin 
Keskin de yaptığı değerlendirmede, “Sayın Valimize 
ilçemize olan ilgisi ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür 
ederim. Bugün önemli projelerimizi birlikte inceleye-
rek değerlendirmelerde bulunduk. Sultanbeyli’ye 
değer katacağına inandığımız çalışmalarımıza katkı-
larından dolayı kendisine şükranlarımı sunuyorum. 
Özellikle Aydos Kalesi ile Afet Koordinasyon ve Eği-
tim Parkı’nda devam eden çalışmalarla Sayın  
Valimize detaylı bilgi sunduk.” dedi. 
 

Ülke genelinde başlatılan “Sıfır Atık” çalış-
maları kapsamında çevreci projelere imza 
atan Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü Türkiye Belediyeler 

Birliği tarafından düzenlenen “Yeşil Şehir-
ler Fikir ve Proje Yarışması”na “Bizim Ma-
halle-Farklı Bir Mahalle Mümkün” isimli 

proje ile başvuruda bulundu 

Malatya Konfederasyonu (MAKON) Kurucu Genel Başkanı Aziz 
Damar, “Derneklerimiz dayanışma içinde hareket etmeli. İl der-
neklerimiz, güç birliği yaparak bölgemize katkı sunmalı” dedi

Arnavutköy  
Belediyesi tarafından 
ücretsiz olarak  
başlatılan Beden  
Eğitimi ve Spor  
Yüksekokulu  
sınavları hazırlık 
kursuna, gençler 
yoğun ilgi gösterdi



K araman'ın Ermenek ilçesinin Dindebol 
köyünde 1937'de doğan Gazi Üniver-
sitesi Felsefe Bölümü emekli Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, babası 
öğretmen olduğu için ilkokulu çeşitli köylerde 
tamamladı. Ortaokul ve liseyi Konya'da bitiren 
Bolay, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesin-
den mezun oldu. Sivas, Ordu ve Ankara'daki 
okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi ile eğitim 
sosyolojisi öğretmeni olarak görev yapan Bolay, 
mezun olduğu üniversitede akademik eğitimini 
sürdürdü. Atatürk, Selçuk, Hacettepe ve Gazi 
üniversitelerinde akademik görevlerde bulunan 
Bolay, emekli öğretim üyesi olarak İstanbul 29 
Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde Çağdaş 
Türk Düşüncesi derslerine girdi. Arapça ve 
Fransızca bilen Prof. Dr. Bolay, "Batı Aklına 
Karşı Türkiye", "Osmanlı Düşünce Dünyası" 
"Türkiye'de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mü-
cadelesi" ve "Kur'an'da İman" gibi birçok eser 
kaleme aldı. Bolay, hayatı, ilmi çalışmaları, Aya-
sofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı ve İslam 
dünyasında son dönemde sıkça tartışılan "şid-
det" ve "terör" konusunda değerlendirmelerde 
bulundu. 
 
"Ülkemizin zor zamanlar geçirdiği yıl-
larda yetiştiniz, Türkiye'nin farklı dönem-
lerine şahitlik ettiniz. Yaşadığınız çeşitli 
zorluklara rağmen ilim ve bilgi yolunda 
yürümeye gayret ettiniz. Sizi kısaca tanıya-
bilir miyiz?" 
"İlkokul öğretmeni Mustafa Bolay'ın oğluyum. 
Babam hem Birinci Dünya Harbi gazisi hem 
de İstiklal Harbi gazisidir. Babam 42 sene öğ-
retmenlik yaptı. Benim de ilkokul öğretme-
nimdi. Bizi de iyi yetiştirdi. Kur'an-ı Kerim'i 
okumayı öğretti. Babam, bana bir defa Müslü-
man'ın bilmesi lazım gelen temel bilgilerin hep-
sini öğretti. Eski harflerle yazılı ilmihal kitapları 
vardı, onları bizzat kendisi okuttu. 8-9 yaşım-
dayken Osmanlıca kitapları okuyabiliyordum. 
Öğrettiklerini ne kadar öğrenebildiğimi anla-
mak için devamlı kontrol ediyordu. Okuttuğu 
kitaplar arasında Dürr-i Sencide, Mızraklı İlmi-
hal gibi ilmihal kitapları vardı. Sonra ben lise 
fen şubesini bitirince gözüm teknik üniversite-
deydi. O zaman Türkiye'de 3 üniversite vardı. 
İstanbul, Ankara ve İstanbul Teknik üniversite-
leri ile 1-2 de yüksekokul vardı. Teknik üniversi-
tenin imtihanına girdim, kazanamadım. Bunun 
üzerine 'Nereye gideyim' falan derken babam, 
'İlahiyat fakültesine git.' dedi. İlahiyat fakülte-
sine kaydoldum, öylece bu fakültede okudum. 
Aslında okul zaten hukuk fakültesiyle bitişikti. 
Hukuk fakültesine gitmeyi de düşündüm. 
Hukuk fakültesindeki hocaların birçoğunun 
dersine girdim ancak ders işlenişini, konu anla-
tımını beğenmedim. Bana hukuk fakültesi sıcak 
gelmedi, ilahiyat fakültesinde kaldım. İlahiyat 
fakültesi de zaten kurulalı 6 sene olmuştu. Fa-
külte, mezunlarını yeni vermişti. Hocalarının 
birçoğu dışarıdan geliyordu. Prof. Dr. Muham-
med B. Tavit Et-Tanci, fakültenin açıldığı ilk yıl-
larda yoktu, sonradan geldi." 
 
"Ankara'da hangi hocaları tanıdınız 
ve kimlerden eğitim aldınız?" 
"İlahiyat fakültesine başladığımda Neşe Çağa-
tay, Suut Kemal Yetkin vardı. Yetkin, biliyorsu-
nuz estetikçi, o dönem dekandı, sonra rektör 
oldu. Hilmi Ziya Ülken, benim üzerimdeki en 
etkili kişiydi. Hilmi Ziya Ülken'in dersleri dolu 
dolu olduğu için çok tatmin ediciydi çünkü 
Hilmi Ziya Ülken, Arapça, Farsça, Fransızca, 
İngilizce, Almanca ve İtalyanca biliyordu. İs-
panyolcası var mıydı bilmiyorum ama o dilden 
de anlıyordu çünkü İtalyanca ve İspanyolca dil-
lerinin temelleri Latince olduğu için Fransız-
ca'ya çok yakın. Hilmi Ziya Bey çok dil biliyor 
ve çok kitap okuyordu. Rivayete göre, Hilmi 
Ziya Bey İstanbul Darülfünun'a 1920'li yıllarda 
daha yeni asistan girdiği sırada sabaha kadar 
kitap okumak için kovaya su doldurup ayağını 
ıslatırmış. Hilmi Ziya Bey, Türkiye'de kıymeti 
çok bilinmesi lazım gelen bir düşünürdür 
çünkü Türkiye'de bence Türk ve Osmanlı dü-
şüncesinde en büyük ufku açan, rehber olan 
Hilmi Ziya Ülken'dir. Ölünceye kadar da yaz-
maktan, konuşmaktan, araştırmaktan vazgeç-
memiştir. Allah rahmet eylesin. Hilmi Ziya Bey, 
beni eğitim hayatımda yönlendiren kimsedir. 
Muhammed Hamidullah da İslam Hukuku 
dersi verdi. Çok alim bir adamdı. '14 dil bilir.' 
diyorlardı. Yani Batı dillerinin hepsini bildiği 
gibi Hint dillerini, Doğu dillerini de bilirdi. Ken-
disi Hint asıllı zaten. Fevkalade mütevazı bir 
insan. Birçok kez Muhammed Hamidullah'ın 
da yer aldığı yemekte bulundum, fazla yemek 
yemezdi. O zayıf vücuduyla o çalışmayı nasıl 
yapıyor hayret ederdim. Demek ki kuvvetli bir 
irade var. Bizler o kadar yiyoruz, yemediğimiz 
zaman da öleceğimizi zannediyoruz ama Mu-
hammed Hamidullah'ta bu arzuların hiçbirisi 
yoktu. Muhammed Hamidullah, söylediklerin-
den, konuştuklarından ve okuduğum kitapla-
rından anladığım kadarıyla ele aldığı mevzuyu 
derinliğine, dört başı mamur olarak araştıran, 
eksik bırakmamaya çalışan bir insandı. Ufku 
çok genişti. Şarkı ve garbı kucaklamış bir in-
sandı. Allah rahmet eylesin. Batı dünyası da 
ona hayrandı. Batı dünyasında da çok büyük 

tesiri vardı. Fransa'da itibarı çok yüksekti. Fran-
sa'da bir apartmanın 4'üncü katında küçücük 
bir odada kalıyordu. Paris'e gittiğimde Mu-
hammed Hamidullah'ı ziyaret ettim, elini 
öptüm. Yanımızda bir arkadaş daha vardı. O 
mütevazı hayatı öyle devam ettirdi, öyle de 
vefat etti." 
 
"Endülüs İslam medeniyetinden başlaya-
rak Zeytune, Karaviyyin, el-Ezher, Bağdat,  
Nizamülmülk, Osmanlı İstanbul medrese-
leri gibi İslam medeniyetininkurucu mer-
kezleri var. Bu merkezlerin din 
nlayışındaki temel zemin ve ortak nokta-
ları nelerdir?" 
"Emeviler, Abbasiler devrinden itibaren Bağ-
dat'ta veya Türkistan'da kurulan medreselerden 
başlayarak bütün bu merkezlerdeki ortak anla-
yış İslami ilimlerin, İslam düşüncesinin, İslami 
tefekkürün geliştirilmesi, İslam'ın ilmi cepheye 
ve tefekkür cephesine verdiği önemin ortaya ko-
nulmasıdır. Aynı zamanda o dönemde Eski 
Yunan, Mısır'dan gelme din aleyhtarı, her türlü 
inanca karşı olan birtakım akımlar ve bunların 
sebep olduğu birtakım kuruluşlar var. Bu kuru-
luşlar da ideolojik faaliyetler gösterip kamuo-
yunu etkisi altına alıyorlar çünkü bir kısmı 
siyasete yanaşıp desteğini almaya çalışıyordu. 
Bir kısmının başka imkanları vardı. Dolayısıyla 
bunlara karşı bir mücadele etme ihtiyacı du-
yuldu. Bu mücadelenin siyasi bir mücadele 
değil, ilmi, fikri bir mücadele olması lazım. Siz 
onların tezlerine karşı ilmi ve dini delilleri getire-
ceksiniz, fikirleri ortaya koyacaksınız ki sizin 
karşınızda zayıfladıklarını anlayacaklar veya tu-
tunamayacak hale gelecekler. Bu kurucu mer-
kezlerdeki temel zemin noktalarından birini 
tabii ki ehlisünnet akaidi oluşturuyordu ama 
ehlisünnet akaidinde de farklılıklar vardı. Me-
sela Eşarilik, Maturidilik, Hanefilik, ehlisünnet 
akaidinden olmasına rağmen farklılıklar devam 
ediyordu. Bu farklılıklar bazen büyüdü, bazen 
azaldı, bazen de birbirlerine yaklaştı ama te-
melde hepsinin hedefi hem ilmi düşünceyi hem 
İslami düşünceyi geliştirmek hem de İslam'ın 
müdafaasını yapmaktı çünkü burada İslam'a 
hücumlar çok değişik kanallardan geliyordu. 
Sadece siyasi, sadece ideolojik kanallardan 
değil…" 
 
"Osmanlı medreselerinde mantık  
ve felsefeye yaklaşım nasıldı?" 
"Benim bildiğim kadarıyla Osmanlı medresele-
rinde mantık ve felsefe kuvvetliydi, mantık bil-
hassa kuvvetliydi. Her devirde çeşitli mantık 
kitapları yazılmıştı. Risaleler çoktur. Batı'da ol-
duğu gibi doğrudan doğruya felsefeyle ilgili 
eserler o kadar çok değil ama mesela bir Molla 
Fenari'nin veya ona benzer kimselerin eserlerini 
tetkik ettiğiniz zaman Batı'daki filozoflardan 
geri kalır hiçbir tarafı yoktur. Molla Fenari'nin 
bilgi teorisiyle ilgili 600-700 sayfalık bir doktora 
tezi hazırlanmış, bana incelemem için verdiler. 
Bizim onlardan geri kalır tarafımız yok, yüksek 
tarafımız da var. Bunların ortaya çıkarılması ge-
rekir. Bizim ilahiyatçılarımızın Osmanlı düşün-
cesine daha fazla değer vermeleri, daha fazla 
araştırma yapmaları lazım. Bu da tabii dediğim 
gibi mukayeseye ihtiyaç gösterir. Siz mukaye-
seyle ortaya koyacaksınız ki onun değeri ortaya 
çıksın ve yeni yetişenlere zemin hazırlasın, ufuk 
açsın. Bu, bir taraftan yapılıyor ama daha çok 
yapılması lazım. Yeni nesiller bunu daha da ge-
liştirecektir." 
 
"İmam Gazali'nin felsefeye yaklaşımı 
nasıldı? Birtakım ilahiyatçıların iddia  
ettiği gibi Gazali, felsefe düşmanlığı  
yapmış mıdır?" 
"Gazali, felsefeye düşman değil bence. Felsefe-

nin yanlış kullanılışına, ideoloji olarak kullanıl-
masına karşıdır. Bu durumu 'Aristo Metafiziği 
ile Gazali Metafiziğinin Mukayesesi' eserinde 
de ortaya koymaya çalıştım. Gazali, felsefecile-
rin ele aldığı her problemi ayrı ayrı ele alıyor, in-
celiyor, araştırıyor ve kendi görüşlerini ifade 
ediyor ama ötekileri reddeden bir anlayış değil. 
Gazali, bence felsefeyle İslam'ın barıştırılma-
sında büyük rol oynadı. Tabii bu, sonraları ne 
kadar devam ettirildi, o da ayrı bir mesele. Ga-
zali'nin felsefeyle İslam'ı barıştırması, Osman-
lı'ya felsefe ilminde bir yol açtı. Gazali, 
felsefenin ateizme ve İslam düşmanlığına götü-
rülmesini veya o alanda kullanılmasını önle-
meye çalışmıştır ama felsefeyi inkar ederek 
değil, felsefi düşünceyi geliştirerek, ona katkı 
sağlayarak, onu İslami bir zemine oturtmak su-
retiyle bunu yapmaya çalışmıştır. Endülüs'te de 
bu meselelerle uğraşılmış ama hatırladığım ka-
darıyla Osmanlı'da 3 'Tehafütü'l Felasife' kitabı 
var. Hepsi birbirinden farklı. Bu eserler yayım-
landı. Kültür ve Turizm Bakanlığında 1000 
Temel Eser Komisyonu Başkanı'yken 'Tehafü-
tü'l-Felasife' eserleri Türkçeye tercüme edildiği 
zaman o eserleri ben yayımlattım." 
 
"İslam dünyasında özellikle Osmanlı 
İmparatorluğu'nun çöküş döneminde 
ortaya çıkan tek doğrucu ve tekfirci 
zararlı akımlar, diğer İslam ülkelerinde 
hızla yayılmışken Türkiye'de kitleselleşe-
medi. Diğer Müslüman ülkelerin çoğunda 
yaygınlaşan bu akımların Türkiye'de o 
çapta yaygınlaşamamasını neye 
bağlıyorsunuz?" 
"Türkiye'de tek doğrucu ve tekfirci zararlı akım-
ların yaygınlaşamamasının birinci sebebi, Türk 
milletinin İslami itikadının kuvvetli olmasıdır. 
İkincisi, bu itikadı besleyen kuvvetlendirici dü-
şünce hayatının gelişmiş olmasıdır. Üçüncüsü, 
bu anlayışın (tek doğrucu ve tekfirci zararlı 
akımlar) değişik yerler, zamanlar ve zeminlerde 
tenkit edilerek tesirinin azaltılması veya tesirsiz 
hale getirilmesidir. Dolayısıyla itikat kökte sağ-
lam. Ben 1946'dan bugüne kadar yaşananları 
hatırlıyorum. Fakültede veya fakülte dışında tek 
doğrucu ve tekfirci zararlı akımların yaygınlaş-
mamasını sağlayacak zeminler oluşmuştu. Bu 
zeminler bir taraftan da oluşmakta ve gelişmek-

teydi. Bir yandan da ilahiyat fakültesi sayısı ço-
ğaldı. Yanlış bilmiyorsam bugün 200'den fazla 
ilahiyat fakültesi var. İmam hatip okulları 
1950'de açıldı. İmam hatip okullarının açılması 
büyük bir inkılaptır çünkü 1950'den önce hatta 
1950'lerde ortaokulda, lisede din dersleri yoktu. 
1948 veya 1949'da yanılmıyorsam Şemsettin 
Günaltay, başbakan olunca Ankara Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesini açtı. Ben de 1956'da fa-
kültede eğitime başladım. Fakülte kuruluş 
safhasında hocalarının birçoğu farklı fakülteler-
den geliyordu. Bu süreç Türkiye'de itikadın kuv-
vetlenmesine vesile oldu. Ayrıca, 1959'da 
yüksek İslam enstitüleri açıldı. 1958'de imam 
hatip okulları ilk mezunlarını verdi. Onların gi-
decekleri bir yüksekokul yoktu. Bunun üzerine 
1959'da o zamanın Milli Eğitim Bakanı (Tevfik 
İleri), İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü açtı. 
İmam hatip okullarından mezun olanlar, İstan-
bul Yüksek İslam Enstitüsüne gitti. Tabii arka-
sından ikinci, üçüncü, dördüncü yüksek İslam 
enstitüsü açıldı. Dolayısıyla yüksek İslam ensti-
tülerinin hazırladığı bir zemin var. Daha doğ-
rusu mevcut zemini takviye etti, kuvvetlendirdi 
çünkü çok adam yetişti. İmam hatip okullarının 
açılışı, Türkiye'de bir bayram havası yarattı 
çünkü milletin çok ihtiyacı vardı. Ben hatırlıyo-
rum, cenazesini kaldıramayan, cenaze nama-
zını kılmasını bilmeyen, cenaze namazı 
kılamayan insanlar vardı. O yüzden adı geçen 
kuruluşlara dört elle sarıldılar, bu gibi icraatları 
desteklediler. Bu durum bu icraatların tabii yay-
gınlaşmasına sebep oldu. Dolayısıyla bu ze-
minde itikat da kuvvetlendi. Adı geçen 
kuruluşlar, birbirini halen karşılıklı olarak des-
tekleyerek devam ediyor." 
 
"Osmanlının çöküşü ve İslam dünyasının 
merkezini kaybedişiyle birlikte coğrafya-
mızın farklı bölgelerinde emperyalizme 
karşı direniş, bağımsızlık mücadeleleri, 
işgale karşı hareketler gelişti. Bugün ise 
birçok yerde başı sonu hesap edilmemiş 
sözde cihat fetvalarıyla Müslümanları 
kaosa, teröre ve şiddet sarmalına sürükle-
yen DEAŞ benzeri terör akımları ve bölücü 
gruplar var. Siz bu ve tahrip edici yapıları 
nasıl değerlendiriyorsunuz?" 
"İslam dünyasındaki bu ve benzeri terör akım-
ları ve bölücü grupların hemen hemen birçoğu 
Batı dünyasındaki birtakım kuruluşlar tarafın-
dan kuruluyor. Mesela El Kaide, emperyalist is-
tihbarat örgütleri tarafından kurulmuş ve bölge 
ülkelerini terörize ederek kendi çıkarları doğrul-
tusunda yönlendirmek için kullanılmıştır. 
DEAŞ, bu tür örgütlerin günümüze uyarlanmış 
türevidir. Gerek DEAŞ gerek Boko Haram ve 
benzeri örgütlerin savundukları fikir ve gerçek-
leştirdiği eylemlerin hakiki İslam ile uzaktan ya-
kından bir ilgisi yoktur ve olamaz. Temeli Batı 
tarafından atılmasa bile aşırı uçtaki bazı fikirler, 
itikadi farklılıklar terör eylemine dönüşecek şe-
kilde maddi olarak desteklenmekte, yönlendiril-
mekte ve beslenmektedir. Niçin? Farklılık 
meydana gelsin, birbirleriyle husumet ve ça-
tışma ortaya çıksın ve huzursuz olsunlar diye 
çaba gösteriyorlar. Batı dünyasının Haçlı zihni-
yeti devam etmektedir ve ana hedefi İslami 
inancı sarsmaktır. Hepsinin hedefi budur zaten. 
Dolayısıyla bu duruma Müslümanlar da alet 
oluyorlar. Din adına 'Müslümanlar' İslam dışı 
hareket ediyorlar, diğer insanların kanına ve ca-
nına kastediyorlar." 
 
"Alemlere rahmet olarak gönderilen 
Hazreti Muhammed'in dininin bugün te-
rörle yan yana anılıyor olmasını nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz? İslam, terör, tedhiş ve 
tekfir hareketlerini caiz görür mü? İs-
lam'ın tüm insanlığın hidayetini hedefle-

yen bir din olduğunu, Hazreti Muham-
med'in alemlere rahmet olarak gönderildi-
ğini dünyaya nasıl anlatırız?" 
"İslam tarihinde tekfir hareketleri var ama İs-
lam'a yakışır şeyler değil bunlar. Biz, Hazreti 
Peygamber'den uzaklaşıyoruz. Onu iyi anlaya-
mıyoruz veya anlamak istemiyoruz. Onu iyi an-
layabilsek, iyi anlatabilsek, bunların (terör, 
tedhiş ve tekfir hareketleri) birçoğu olmaz her-
halde ama değişen şartlar, dünya siyasetinin 
dalgalı olması, ağır dalgalı hareketlerin olması 
bunları da etkiliyor ve birtakım insanlar da bun-
lara kendisini kaptırıyor. Dolayısıyla İslam'a uy-
mayan, İslam'a aykırı, zıt olan boyutlar 
kazanıyorlar. İslam'ın tüm insanlığın hidayetini 
hedefleyen bir din olduğunu, Hazreti Muham-
med'in alemlere rahmet olarak gönderildiğini 
dünyaya anlatmak için sadece düşünce hayatı 
yetmez. Birtakım kuruluşların iş birliği yaparak 
İslamiyet'i hem yaşamaları hem de İslamiyet'in 
yaşatılması için gayret göstermeleri lazım. İs-
lam'ın doğru anlatılması lazım. Doğru anlatıl-
ması için gayret sarf edilmesi lazım. Bu durum 
kendi haline bırakılırsa herkes bir tarafa çekiyor, 
oradan da başa çıkılmıyor zaten. Dolayısıyla 
burada el birliği, iş birliği ve gönül birliği lazım." 
 
"15 Temmuz darbe girişimiyle ülkemize 
ve milletimize yönelik hain niyetleri tama-
mıyla ortaya çıkan FETÖ'ye bakışınız 
nedir? Bu örgütün toplumumuza ve inanç 
dünyamıza verdiği zararlar nelerdir?" 
"Tabii FETÖ maalesef büyük bir olay. Bu örgü-
tün 4-5 senedir esrarı doğru dürüst çözülemedi. 
Geçen gün televizyonda FETÖ'nün teşkilat-
lanma şemasını gösteriyorlardı. Akla durgunluk 
verecek şekilde. Benim şahsi kanaatim Fetullah 
Gülen gibi bir adam bunu yapamaz. Fetullahçı 
Terör Örgütü bir işgal ordusu gibidir. İslami 
duyguları, inançları istismar etmek suretiyle 
Türkiye'yi ve Türk dünyasını ele geçirme hare-
keti olarak görüyorum. Televizyondaki belge-
selde FETÖ'nün teşkilatlanmasını gördüm. Bu 
teşkilatlanmayı 100 Fetullah Gülen olsa yapa-
maz. Onun arkasında başka güçler var. Diyelim 
ki Amerika veya ona benzer birtakım güçler var, 
onlar yapıyorlar. FETÖ, Türkiye'yi işgal pla-
nıydı. Duyguları istismar ettiler. İnsanımızın, 
gençlerimizin İslam'a bağlılığını istismar ettiler, 
halen ediyorlar da. Bir adam her gün gelip, 
'Bana Peygamberimiz geldi, bana şu emri verdi.' 
diyorsa bu sözü bir gözden geçirmek lazım. 
Peygamberimiz, ulu orta herkese gelip de 'Ben 
senin rüyana geliyorum, şunu şöyle yap demez.' 
Bizim insanlarımıza da okulda da doğru dürüst 
bilgi verilmiyor. Din dersi okutuluyor ama 
demek ki yeterli, makul bilgi verilmiyor. Çocuk-
lara şunu öğretmeliyiz: Peygamber Efendimiz 
Aleyhissalatü Vesselam, Muaviye'nin rüyasına 
girip de 'Sakın ha damadımla oynama.' diye-
mez miydi? Demedi. Peki, damadı gibi Hazreti 
Peygamber'den sonra ileri gelen bir kişi için söy-
lemediyse Fetullah Gülen için mi söyleyecek 
bunu? Veya Yezid'in rüyasına girip de 'Sakın ha 
torunlarımla uğraşma. Hasan ve Hüseyin ile 
uğraşma. Onlara zarar verme diyemez miydi?' 
Derdi ama demedi. Niye? Allah'ın takdiri öyle. 
Hazreti Peygamber'in bir insanın rüyasına girip 
talimat veremeyeceği gibi bir basit bilgiyi, bu 
muhakemeyi çocuklarımıza aşılamamız lazım. 
Bunu aşılamazsak bu durumu önleyemeyiz, 
önleyemediğimiz gibi buna (FETÖ) benzer in-
sanlar çıkar, istismar ederler. İstismarı önleme-
nin yolu budur çünkü sağlam bilgi vereceksin, 
sağlam muhakeme vereceksin. Öyle çok bilgiye 
de ihtiyaç yok. Peygamberimiz kime görünür, 
kime görünmez? İstediğine görünür, istediğine 
görünmez ama bir adama da her gün görünüp 
de 'Şunu şöyle yap, bunu böyle yap.' demez. 
Deseydi Muaviye'ye, oğlu Yezid'e derdi."

Gazi Üniversitesi Felsefe 
Bölümü emekli Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Bolay,  
Batı'daki muhalefete  
rağmen Ayasofya-i Kebir 
Cami-i Şerifi'nin 86 yıl 
sonra yeniden ibadete 
açılmasıyla Mescid-i  
Aksa'nın özgürlüğe  
kavuşması yolundaki 
umudun arttığını belirtti
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TÜRK Hava Yolları (THY), 
uçuşlarına kademeli artış ile 
devam ettiği nisan ayında 

toplam 2,4 milyon yolcu taşıdı ve yüzde 
58,7 doluluk oranına ulaştı. THY Basın 
Müşavirliğinden yapılan açıklamada, 
THY, nisan ayı yolcu ve kargo trafik 

sonuçlarını açıkladı.  
Nisan 2021 trafik sonuçları değerlen-
dirmesine göre, toplam 2,4 milyon 
yolcu taşıyan THY'nin dış hat doluluk 
oranı yüzde 57,1, iç hat doluluk oranı 
ise yüzde 68,9 olarak gerçekleşti. Nisan 
ayında taşınan kargo ve posta hacmi 

2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 
56,2 arttı ve 153 bin 798 tona ulaştı. 
Ocak-Nisan 2021 trafik sonuçları de-
ğerlendirmesine göre ise, bu dönemde 
taşınan yolcu sayısı 8,9 milyon olarak 
gerçekleşti. Toplam yolcu doluluk oranı 
ocak-nisan döneminde yüzde 61,5 

oldu. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 
59,6 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi 
yolcu doluluğu yüzde 72,7 olarak kayıt-
lara geçti. Ocak-nisan döneminde top-
lam taşınan kargo ve posta, 2019 yılının 
aynı dönemine göre yüzde 26,3 artarak 
586 bin ton oldu.

THY nisan ayında 2,4 milyon yolcu taşıdı 

Yerli kozmetik markası Sora Kozmetik hedef büyüttü. Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Karahan,  
üretim kapasitelerini yükselterek global pazarın tümüne hakim olabileceklerini söyledi

YAKLAŞIK 40 bin hayranı ile canlı ya-
yında bir araya gelen sevilen sanatçı 
İrem Derici, ilk yayınındaki sohbetine, 

Bigo ailesine teşekkür ederek başladı. Magazin 
dünyasının popüler ismi İrem Derici, her konudaki 
sorulara samimi cevaplar vererek, hayranlarının 
takdirini topladı. Sanatçı, ayrıca, gitar eşliğinde 
şarkılar seslendirerek keyifli dakikalar yaşattığı hay-
ranlarına uygulama içinde hediyeler de dağıttı. 
İrem Derici’nin Bigo’ daki açıklamaları magazin 
basınının büyük ilgisini çekti ve “İrem Derici itiraf 
gibi açıklamalar” başlığı ile haberleştirildi. 

500 liraya eşdeğer ödül dağıtılacak 

Bigo Live Türkiye, İrem Derici’nin de platforma 
katılmasının heyecanını kullanıcıları ile paylaşıyor. 
Bigo, İrem Derici ile yapılacak geniş katılımlı bir 
yayında 10 şanslı kullanıcısına 500 liraya eşdeğer 
ödül dağıtacak. Bigo Live’ ın ödüllü çekilişine katıl-
mak için Bigo’ nun Instagram hesabını takip ede-
rek, İrem Derici yayını ile ilgili paylaşılacak 
gönderinin altına en az 3 kişiyi etiketlemek gereki-
yor. Yorumda İrem Derici' ye sorulacak sorular da 
eklenebilecek! 
Ödüller, Bigo Live uygulaması üzerinden “fasulye” 
olarak dağıtılacak. Bu fasulyeler, uygulama üze-
rinde harcanabiliyor ya da nakde dönüştürülebili-
yor. Ödülü değerlendirebilmek için Bigo Live 
uygulamasını indirerek, “Bigo ID” sinin yoruma 
eklenmesi gerekiyor!

G lobal kozmetik sektöründe re-
kabetçi kimliğiyle ön plana 
çıkan yüzde 100 Türk sermayeli 

Sora Kozmetik, büyüme hedeflerinde 
gaza bastı. Aerosol dolum makinesi 
üreten dünyanın sayılı firmalarından 
biri olan Sora Kozmetik, önümüzdeki 5 
sene içerisinde yüzde 200 büyüme he-
defliyor. Yönetim Kurulu Başkanı İlhan 
Karahan, üretim kapasitelerini yükselte-
rek global pazarın tümüne hakim ola-
bilmek için çalıştıklarını söyledi. 
Kozmetik sektöründe küresel marka-
larla rekabet eden yerli kozmetik şirketi 
Sora Kozmetik, iddialı yükselişinde 
gaza bastı. Profesyonellerin kozmetik 
markası Morfose, Bebak, Alix Avien vb. 
markaları bünyesinde barındıran Sora 
Kozmetik, önümüzdeki dönem için 
hedef yükseltti. Kurulduğu 1981 yılın-
dan bu yana ihracatta önemli adımlar 
atan ve bugün aerosol dolum makinesi 
üreten dünyanın sayılı firmalarından 
biri olan Sora Kozmetik, global kozme-
tik pazar payını yükseltmeyi hedefliyor. 
Dünyada 5 kıtada 96 ülkeye ihracat ger-
çekleştiren Sora Kozmetik’in, önümüz-
deki 5 sene içerisinde yüzde 200 
büyüme hedefi var.   

Global pazara hakim olacağız 

Uluslararası arenada şirket ve marka 
güvenirliğini en üst düzeye taşımak iste-
diklerini anlatan Sora Kozmetik Yöne-
tim Kurulu Başkanı İlhan Karahan 
global pazarın tümüne hakim olabile-
cek güce sahip olduklarını söyledi.  Kü-
resel markalarla rekabet ederek 
iddialarını ortaya koyan şirketin Yöne-
tim Kurulu Başkanı İlhan Karan, “Koz-
metik sektöründe global pazara hakim 
olabilecek kapasitedeyiz. Gelecek için 
pist kurduk. Bu pistte hızımızı artırarak 
geleceğe doğru yükselişimizi sürdürece-
ğiz. Sektörün geleceğinde hakim güç ol-
maya adayız” dedi.  

Yurtdışı ofisleri artacak 

Uluslararası şirket kabiliyetini genişlet-
mek için çalışan şirketin bugün ABD, 
İngiltere ve Fransa olmak üzere yurtdışı 
ofisleri de bulunuyor. Yurtdışı ofisleri-
nin sayısını artırarak ihracat hedeflerini 
de büyütmeyi planladıklarını anlatan 
Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Kara-
han, genç ve dinamik şirket yapısına 

sahip olarak global markalarla rekabet 
ettiklerini ve kozmetik sektörünün gele-
ceğine damga vurmak için çalıştıklarını 
belirtti. Türkiye’de Silivri ve Çatalca’da 
toplam 70 bin m2’lik kapalı alana sahip 
fabrikalarında üretim gerçekleştiren 
Sora Kozmetik, AR-GE çalışmaları ve 

teknolojik altyapısıyla da dikkatleri üze-
rine çekiyor. Kurulduğu 1981 yılından 
bu yana hızla büyüyen fabrikalarında 
bugün son teknoloji robot entegre siste-
miyle üretim gerçekleştiren şirketin yıllık 
üretim kapasitesi toplam 450 milyon 
adet. Cironun yüzde 70’ini ihracattan 

sağlayan Sora Kozmetik, 96 ülkeye ih-
racat gerçekleştiriyor. Sora Kozmetik; 
ürün kalite ve yelpazesini her geçen gün 
geliştirirken, AR-GE çalışmalarıyla des-
teklediği teknolojik altyapısındaki gü-
cünü tüketici odaklı vizyonuyla 
birleştirerek yükselişini sürdürüyor.  

İrem de  
Bigolu oldu

TİCARET Bakanlığı ve 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi verilerinden 

derlediği bilgilere göre, ülkenin 
nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 109 artışla 
18,8 milyar dolar oldu. Bu tüm 
zamanların en yüksek nisan ayı 
ihracat rakamı olarak kayıtlara 
geçti. Ocak-nisan döneminde ise 
Türkiye'nin ihracatı 68,8 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. Bu dö-
nemde mücevher sektörü ihraca-
tının özellikle son 2 aydaki artışı 
dikkati çekti. Sektör, ocakta 330 
milyon 233 bin dolar, şubatta 305 
milyon 387 bin dolar, martta 340 
milyon 5 bin dolar ve nisanda 
404 milyon 523 bin dolarlık dış 
satım yaptı. Geçen yılın ocak-
nisan döneminde mücevher ihra-
catı 1 milyar 39 milyon 584 bin 
dolar olarak kayıtlara geçmişti. 
Böylece Türk mücevher sektörü-
nün ihracatı, yılın ilk 4 ayında 
geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 32,8 artışla 1 milyar 380 
milyon 148 bin dolara ulaştı. 
Mücevher sektörünün ihracatı ül-

keler bazında incelendiğinde 
ABD'nin ilk sırada yer aldığı gö-
rüldü. Ocak-nisan döneminde 
ABD'ye yapılan ihracat geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 
28,5 artışla 229 milyon 603 bin 
dolara çıktı. ABD'yi 185 milyon 
354 bin dolarla Birleşik Arap 
Emirlikleri, 119 milyon 672 bin 
dolarla Hong Kong, 88 milyon 
103 bin dolarla İsviçre ve 80 mil-
yon 607 bin dolarla Libya takip 
etti. 

Aslan payı İstanbul'un 

Mücevher sektörünün ocak-nisan 
döneminde yaptığı ihracatta il 
bakımından İstanbul ilk sırada 
yer aldı. İstanbul'dan sektörün 
toplam ihracatının yüzde 92'si 
gerçekleştirildi. Ocak-nisan döne-
minde İstanbul'dan 1 milyar 269 
milyon 736 bin dolarlık mücevher 
ihracatı yapıldı. Bu ili 55 milyon 
300 bin dolarla Çorum, 18 mil-
yon 108 bin dolarla Kastamonu, 
13 milyon 711 bin dolarla Ankara 
ve 8 milyon 197 bin dolarla Sam-
sun takip etti. 

Hu kuk Danýþman larý:  
Av. Uğur SAYANER, Av. Mustafa ENGİN
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Mücevher sektörü büyüyor

Eğlencenin yeni adresi Bigo Live, 
ünlü isimlerle yaptığı dijital canlı  

yayınlarla popülaritesini her geçen 
gün artırıyor. Sosyal medyayı aktif 

olarak kullanan sanatçılardan İrem 
Derici Bigo’ ya katıldı

KOZMETIK SEKTORU 
ATAK YAPMAK UZERE

Yönetim Kurulu  
Başkanı İlhan  

Karahan, üretim 
kapasitelerini  

yükselterek global 
pazarın tümüne 

hakim olabilmek için 
çalıştıklarını söyledi. 
Kozmetik sektöründe 
küresel markalarla 
rekabet eden yerli 
kozmetik şirketi  
Sora Kozmetik, 

iddialı yükselişinde 
gaza bastı.  

Profesyonellerin  
kozmetik markası 
Morfose, Bebak,  
Alix Avien vb.  

markaları  
bünyesinde  

barındıran Sora  
Kozmetik,  

önümüzdeki dönem 
için hedef yükseltti. 

İlhan  
Karahan

Türk mücevher sektörünün ihracatı yılın ilk 4 ayında 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,8 artışla 

1 milyar 380 milyon dolara ulaştı
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Koronavirüse karşı ne yapmalı? Nasıl önlemler 
almalı bunları defalarca konuştuk. Hazır şu 
bayramın son günü de gelmişken; bu yöndeki 

gündemimize geri dönüp size çorba tavsiyelerinde bu-
lunmak istedim. Koronavirüse karşı çorbanın güçlü bir 
silah olduğunu anımsatmakla beraber gelin şimdi tavsi-
yelerime birlik bir bakalım... 

Çorba zamanın vazgeçilmezlerinden. Hem içenin 
içini ısıtır hem de birçok hastalığa karşı direnç sağlayıp 
antibiyotik görevi üstlenir. Gripsek kimi tavuk suyu 
çorba içmeden kimi de kelle paça içmeden kendine gele-
mez. Uzmanlar koronavirüse karşı koruyucu özelliğin-
den dolayı karalahana, bol C vitamini ve kış çorbaları 
içilmesini tavsiye ediyor. 

C vitamini yönünden zengin besinler 

Kırmızı Biber: 
İçerdiği yüksek oranda C vitamini ile ilk sıralarda 

yer alan kırmızı biber tam bir şifa deposu. Bağışıklık 
sisteminin güçlenmesinden kan dolaşımının ve sindirim 
sisteminin düzenlenmesine kadar birçok faydası bulu-
nan kırmızı biberi yazın taze olarak, kışın ise yazdan 
hazırlayabileceğimiz doğru şekilde hazırlanmış konser-
velerle ve buzlukta saklayarak tüketebiliriz. 

*** 
Karnabahar: İçeriğindeki C, B, A vitaminleri, kalsi-

yum, fosfor ve demir mineralleriyle sonbahar ve kış 
mevsiminde taze olarak tüketebileceğimiz karnabahar 
bağışıklık sisteminin güçlenmesi için etkili antioksidan 
bir besindir. 

*** 
Greyfurt: 1 adet greyfurt yiyerek günlük alınması ge-

reken C vitamini ihtiyacınızı karşılayabileceğinizi bili-
yor muydunuz? Yüksek orandaki vitamin içeriğiyle 
gribal enfeksiyonlarla savaşmamızda yardımcı olacak 
greyfurt, bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye yardımcı 
olur. Tabi greyfurtun bazı ilaçlarla olan etkileşiminden 
dolayı düzenli ilaç kullananların doktorundan onay ola-
rak greyfurt tüketmesi gerekmektedir. 

*** 
Maydanoz: Faydaları saymakla bitmeyen maydanoz, 

C, A, K vitaminlerinden demir, potasyum, kalsiyum mi-
neralleri yönünden çok zengindir. Bir tutam maydanoz 
günlük C vitamini ihtiyacını karşılayabilecek seviyede-
dir. İyi bir şekilde yıkanmış olan maydanozu salata-
larda, yemeklerde veya kaynatıp suyunu içerek 
tüketebiliriz. 

*** 
Kivi: C vitamini açısından çok zengin olan kivinin bir 

adedindeki C vitamini miktarı bir kilo portakaldaki 
miktar ile aynı. Ülkemizde de üretimi yaygınlaşan ve 
lezzet yönünden de birçok insanın sevebileceği kiviyi dü-
zenli tüketmeli bağışıklık sistemimizi güçlendirmeliyiz. 

*** 
Limon: C vitamini yönünden zengin besinler denilince 

hiç şüphesiz ilk akla gelen besinlerdendir limon. Günlük 
almamız gereken C vitamini miktarının yarısını, bir li-
monun suyu ile karşılayabiliriz. Vücudumuzun Ph den-
gesini düzenleyen, sindirim problemlerinde etkisi olan, 
kalp ve damar sağlığımıza faydası olan ve bağışıklık 
sistemimizi güçlendirmede yardımcı antioksidan besin 
olan limonu salatalarda, suyumuzun içine sıkarak tü-
ketmekte fayda var. 

*** 
Kara Lahana: "Süper besin"ler arasında yer alan kara 

lahananın 100 gramı günlük C vitamini ihtiyacını karşı-
lamaktadır. Ülkemizde daha çok Karadeniz 
Bölgesi´nde tüketilen kara lahana birçok hastalığa 
şifadır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, enfeksiyon-
lara karşı korunmada, lif değerinin yüksek olmasından 
dolayı sindirim sisteminin düzenlenmesinde, kalsiyum 
içeriğinden dolayı kemik sağlığında etkili olan kara 
lahananın tüketilmesine önem verilmelidir. 

ISBIRLIGI  
BASARIYI  
GETIRDI

U laştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, Türki-
ye'de de birçok projenin ha-

yata geçirilmesini sağlayan kamu-özel 
iş birliği (KÖİ) modeline ilişkin  sorula-
rını yanıtladı. Türkiye'nin gelişmiş ve 
dünyanın önde gelen ekonomilerinden 
biri olma hedefini gerçekleştirmek için 
hızlıca hem kamu kaynaklarını hem de 
özel sektörün yarattığı finansman kay-
naklarını kullanarak ulaşım ve altya-
pıda atılım yapması gerektiğini ifade 
eden Karaismailoğlu, KÖİ modelinin 
de buna imkan sağlayan yöntemlerden 
biri olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, 
bu modelin neden tercih edildiğini, 
diğer yöntemlerden ayrılan yönlerini, 
Türkiye ve dünyadaki başarılı örnekle-
rini anlattı. Bakan Karaismailoğlu'na 
yöneltilen sorular ve cevapları şöyle: 
 
Neden bazı projeler KÖİ ile bazıları 
klasik kamu ihalesiyle yapılıyor? 
Kamunun sınırlı kaynağı var, yapılması 
gereken belli başlı projeleri KÖİ ile al-
ternatif finansman kaynağı bularak 
yapmalıdır. Buradan hareketle hangi 
projelerin kamu ihalesi ile hangilerinin 
KÖİ ile yapılacağına karar vermek ge-
rekiyor. Yapılan etütler neticesinde, 
uzun vadede geçiş garantisi, emre 
amade bedeli, kira bedeli gibi şekillerde 
kendi kendini finanse edebilecek proje-
lerin, KÖİ modeliyle yapılabilme niteli-
ğine sahip olup olmadığına karar 
veriliyor. Finansman riskinin daha çok 
özel sektörün olduğu, yatırımı orta ve 
uzun vadede geri dönüşünü sağlayacak 
projelerde genellikle KÖİ modeline 
başvuruyoruz. Kuzey Marmara Oto-
yolu, İzmir-İstanbul Otoyolu, Yavuz 
Sultan Selim ve Çanakkale köprüleri, 
Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, 
Ankara-Niğde Otoyolu gibi mega pro-
jelerde, tek yüklenicinin, projenin bütün 
iş kalemlerini (işletme sürecini de göz 
önünde bulundurarak) organize ettiği 
ve ticari riskini üstlenerek inovatif bakış 
açısıyla hareket ettiği süreci tercih edi-
yoruz. Mega projeleri, kamu ihalele-
riyle gerçekleştirmek çok ciddi 
karışıklıklara ve anlaşmazlıklara yol 
açabiliyor. Bu da ciddi maliyet aşımla-
rına ve süre kayıplarına neden olabili-
yor. Bu, hangi ülke, hangi ekonomi 
olursa olsun bu şekildedir. Ana iş ka-
lemlerini gerçekleştirecek ekiplerin bir 
masa etrafında beraber hareket eden 
tek bir ekip olması gerekiyor. Bu sayede 
kamunun denetleme mekanizması da 
daha rahat çalışıyor, projeler daha sağ-
lıklı ilerliyor." 
 
Türkiye, mali olanaklarının  
yetmediği büyük projelere neden 
KÖİ yöntemiyle girerek uzun  
yıllarını ipotek altına alıyor? 
Türkiye'nin gelişen ekonomiye sahip ve 
dünyanın önde gelen ekonomilerinden 
biri olma hedefi var ama bunu gerçek-
leştirmek için çeşitli engelleri aşması 

gerekiyor. Bu engellerin başında geri 
kalmış ulaşım sistemi geliyordu. İnsa-
nımızı, yüklerimizi hızlı ve güvenli şe-
kilde bir yerlere ulaştıramıyorsak, 
ekonomik olarak ileriye gitmemiz 
mümkün değil. Türkiye'nin uzun yıllar-
dır geride kaldığı en temel sorun, alt-
yapı açığıydı. Hızlıca hem kamu 
kaynaklarını hem de özel sektörün ya-
rattığı finansman kaynaklarını kullana-
rak ulaşım ve altyapıdaki atılımımızı 
gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Tür-
kiye, geride kaldığı bir yarışta yürüyerek 
önlere gidemez, kararlı ve dinamik bir 
şekilde koşması gerekiyor. Bu bir mara-
ton, en iyi enerji kaynaklarını kullana-
rak ön sıralara doğru istikrarlı bir 
ilerleme gerçekleştirmesi lazım. Kamu 
bütçesiyle değil, özel sektörün ve ser-
maye piyasalarının finansmanıyla alt-
yapı projelerinizi gerçekleştiriyorsunuz. 
Yani riski üstlenen özel sektör oluyor. 
Dünyada KÖİ modeli özellikle son  
20 yılda çokça başvurulan bir model. 
Sadece gelişmekte olan ekonomilerde 
değil, gelişmiş ekonomilerde de bu mo-
delle birçok proje gerçekleştiriliyor. 
Dünyada şu an ulaştırma alanında  
2 binin üzerinde KÖİ projesi 
gerçekleştiriliyor. 
 
KÖİ, finansman ve devlet  
projelerini avantajları 
bakımından kıyaslar mısınız? 
Ülkemizin her sektörde (kara yolu, 
hava yolu, demir yolu, haberleşme) 
halen ciddi bir altyapı ihtiyacı var. Bu 
ihtiyaçları karşılamak için elimizde 
farklı araçlar bulunuyor. Devletin direkt 
kendi finanse ettiği, kredi bulup finanse 
ettiği projeler var. KÖİ içinde de 10'a 
yakın farklı model işletilebiliyor. Bütün 
finansman modelleri aslında farklı birer 
araç. Her projenin doğası ve şartları, 
farklı araçları kullanmayı gerektiriyor. 
Bazı projeler var ki KÖİ modeline hiç 
uygun değil, onu kamu kaynaklarıyla 
gerçekleştiriyoruz. Bazı projeleri kredili 
şekilde gerçekleştiriyoruz. Bazıları için 
ise KÖİ en mantıklı araç oluyor. 
 
Peki bu fark nasıl ortaya  
çıkıyor? Neden KÖİ modeline  
başvuruyorsunuz? 
Birincisi, alternatif finansman kaynağı 
sağlamak için. KÖİ projelerinde ana 
yatırım maliyeti devletin bütçesinden 
değil, özel sektör finansmanıyla  
sağlanıyor, 
İkincisi, karmaşık projelerde iş kalemle-
rinin sağlıklı organizasyonunu sağla-
mak için. Bunun için en iyi örnek 
İstanbul Havalimanı. Bu denli büyük 
ve karmaşık bir projeyi gerçekleştirmek 
için çok donanımlı ve bütün iş kalemle-
rini (inşaat, işletme, bakım ve onarım) 
organize edebilecek bir ekibe ihtiyaç 
var. Bunlar bir arada toplanmadığı, 
ayrı ayrı ihale edildiği zaman 14 yılda 
ancak bitirilebilen bir Berlin Havali-
manı örneği çıkıyor karşımıza. İstanbul 

Havalimanı'ndan ölçek olarak 3 kat 
daha küçük olmasına rağmen bu ileti-
şimsizliklerden ve organizasyon eksikli-
ğinden dolayı "Alman da olsanız" 
Berlin Havalimanı'nı, İstanbul Havali-
manı ile neredeyse aynı maliyette ve 3,5 
kat fazla zamanda yapabiliyorsunuz. 
Avrasya Tüneli'nin 2 yıl önce bitirilme-
sinin ekonomik etkisi 404 milyon dolar 
olarak hesaplanmıştır. 
Üçüncüsü, maliyet aşımlarında tasar-
ruf etmek için. Bugün baktığınız zaman 
bütün dünyada devletlerin kendi yaptığı 
projelerde yüzde 20'lere varan bir mali-
yet aşımı söz konusu, KÖİ'de ise bu 
oran yüzde 4'lerde. Biraz önce bahsetti-
ğimiz İstanbul Havalimanı ve Berlin 
Brandenburg örneğindeki gibi. İstanbul 
Havalimanı 3 kat büyük, 10 milyar av-
roluk yatırım maliyeti var, Berlin Hava-
limanı ise süre aşımları ve yanlış sistem 
seçiminden dolayı 9,5 milyar avroya 
imal edildi. 
Dördüncüsü, daha inovatif ve verimli 
projeler gerçekleştirmek için. Özel sek-
tör risk aldığı ve B2C mantığında odak-
lanarak projeyi gerçekleştirdiği için çok 
daha kaliteli ve verimli projeler ortaya 
çıkıyor. Mesela otoyollar için belirledi-
ğimiz minimum asfalt kalitesi var ama 
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yüklenici 
inisiyatif alarak daha kaliteli asfalt kul-
landı, daha çok para harcadı. Bunun 
bir nedeni kullanıcı deneyimini iyileştir-
mek ve tercih edilen olmak, ikinci ne-
deni ise imtiyaz süresi boyunca 
yapacağı bakım-onarım masrafını 
azaltmak. Bu, klasik kamu ihalesiyle 
yapılsaydı, inşaatın yüklenicisi mini-
mum şartları sağlayacak şekilde yapa-
caktı, sonrasında işletme ihalesini alan 
firma bunun görünmeyen maliyetini 
üstlenecekti. İş kalemleri tek yükleni-
cide toplandığı ve o yüklenici de bunun 
finansal riskini aldığı zaman bütün 
fonksiyon ilişkileri daha rahat çözümle-
nebiliyor, daha verimli projeler ortaya 
çıkıyor. 
Devlet bütçesinden yapılsaydı yapım 
masrafı 1 birim olacak projeye biz 
neden 3 birim para ödüyoruz? 
KÖİ projelerinde yapım maliyetlerinin 
yanı sıra proje süresi boyunca yapıla-
cak işletme, ağır bakım-yenileme ve fi-
nansman maliyetleri de iş paketinin 
içine dahil edilmektedir. Yapım maliyeti 
1 birim ise diğer maliyetler 1,5-2 birime 
kadar çıkabiliyor. Bunu araba almak ve 
kullanmak gibi düşünebilirsiniz. Ara-
bayı satın alırken 1 birim para harcıyor-
sunuz, arabayı 10 yıl sürmek için 
ödediğiniz benzin, vergi, tamirat mas-
raflarıyla arabanın size maliyeti top-
lamda 3 birimlere çıkabiliyor ama 
araba alıp kullandığınız zaman daha 
rahat seyahat edebiliyorsunuz, kendi 
ekonominize dolaylı olarak katkı sağlı-
yor, zamandan ve enerjiden tasarruf 
ediyorsunuz. 10 yıl içinde size getirisi 
belki 10 birim oluyor. Altyapı projeleri 
de bununla aslında çok benzer. Maliye-
tinin kat be kat üstünde ülkeye, şehre ve 
millete ekonomik olarak pozitif etki 
sağlıyor.  
Daha somut örnek olarak Avrasya Tü-
neli Projesi'ni ele alalım. Bakanlığımız 
tünel ihalesine çıkmadan önce bu tüne-
lin bütün maliyetlerini hesapladı. Tüne-
lin yapım maliyeti 1,2 milyar dolar, 

finansman maliyeti 915 milyon dolar, 
25 yıl boyunca işletmenin ve bakım 
onarımın maliyeti ise 875 milyon dolar 
olarak tespit edildi. Yani Avrasya Tüne-
li'ni yapmak ve 25 yıl boyunca işletmek 
için gerekli kaynak toplam 3,035 milyar 
dolar. 
İhalede asgari şartları sağlayan rakipler 
arasında yüzde 5 indirimle en düşük 
garanti bedelini (2,883 milyar dolar) 
talep eden firmaya proje ihale edildi. 
Yani devlet 3 milyar dolarlık altyapı 
projesini 152 milyon dolar karlılıkla 
satın almış oldu.  
Baktığınız zaman 1,2 milyar dolar 
yapım maliyeti olan tünele 2,8 milyar 
dolar garanti verilmiş gibi görülüyor 
ama burada kimse işletme, finansman 
ve bakım-onarım maliyetlerini hesaba 
katmıyor. Neredeyse projenin yapım 
maliyetinden daha fazla maliyet kalemi 
var ortada."Devlet, YİD modeliyle ya-
pılan İstanbul Havalimanı'ndan  
ilk yılında para kazandı" 
 
Garanti geçiş sayısı veriliyor ama 
kimse geçmiyor, geçiş garantisi 
vermek şart mıdır? 
Çok farklı KÖİ modelleri var. Geçiş ga-
rantisi uyguladığımız "yap-işlet-devret 
(YİD)" modeli bunlardan yalnızca bir 
tanesi. Farklı projelerde farklı modeller 
uyguluyoruz. Bu biraz terzi işi gibi as-
lında. Her projenin şartları, riskleri 
farklı. O projeye göre model belirleme-
niz gerekiyor. Demir yollarında mesela 
EPC-F modeli uyguluyoruz. Bazı proje-
lerde YİD modeline yöneliyoruz. Bizim 
uyguladığımız YİD modelindeki garanti 
uygulamasının uluslararası terminolo-
jide karşılığı "cap and collar" yani "üst 
ve alt limit" anlamına geliyor. Bunu uy-
gulamamızın sebebi risk ve gelir payla-
şımı yapmak. Bu modelde projenin 
kullanımı garanti altında kalıyorsa 
kamu, yükleniciye taahhüt ettiği yıllık 
bedel üzerinden ödeme yapıyor ama 
eğer garantinin üstüne çıkıyorsa yükle-
nici bu sefer kamuyla belli oranda gelir 
paylaşımı yapıyor. Bunun güzel bir ör-
neği İstanbul Havalimanı'nda gerçek-
leşti. Havalimanı ilk yılında garanti 
miktarının üstüne çıkarak devletle gelir 
paylaşımı yaptı. 4 yıllık inşaat boyunca 
cebinden hiçbir para harcamayan dev-
let, işletmenin ilk yılında da para ka-
zandı. Demek ki çok doğru ve akıllıca 
bir yatırım gerçekleştirilmiş. Doğru pro-
jeleri yaparken, doğru modelleri uygula-
yabilmek çok önemli. Yatırım yapılırken 
devletten hiçbir bedel ödenmiyor. KÖİ 
modelleri her projede farklılaşabiliyor. 
Risk paylaşımı oranında gelir dağılımı 
oluyor diyebiliriz. Mesela Avustralya, 
Melbourne'de 1999 yılında açılmış 
CityLink yolu. Devlet burada yükleni-
ciye garanti taahhüt etmemiş. Yüklenici 
34 yıl boyunca bütün ticari riski üstlen-
miş. Hesaplanan araç geçişi 132 bin 
ama ilk yıl 118 bin araç geçmiş. Birkaç 
yıl içinde bu hesaplanan araç geçişinin 
üstüne çıkıyor genellikle rakamlar. 
1999'dan bugüne geldiğimizde ise gün-
lük araç geçişi 749 bin düzeylerinde. 
Yüklenici burada zamanın şartlarına 
göre ciddi risk alarak bunun karşılığını 
bugün almaya başlamış. Riski tama-
men üstlendiğiniz durumda da kamuyla 
gelir paylaşımınız azalıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu,  
kamu-özel iş birliği modelinin özellikle son  
20 yılda çokça başvurulan bir yöntem olduğunu  
belirterek, "Dünyada şu an ulaştırma alanında  
2 binin üzerinde KÖİ projesi gerçekleştiriliyor." dedi

Barış KIŞ

barısgercek1@gmail.com 

SON SAYFA

Koronavirüse karşı 
çorba iç 

Geçiş ücretleri neden  
bu kadar pahalı? 
Geçiş ücretleri tam tersine dünya 
standartlarına göre çok uygun. Kilo-
metre başına ödenen rakamlara bak-
tığınız zaman bu tabloda çok makul 
yerlerde kalıyoruz. Tabii ki bunu o 
bölgelerin GDP'si ile oranlamak ge-
rekiyor ancak o zaman doğru karşı-
laştırma yapabiliriz. Projelerin 
yapıldığı bölgelerin GDP'sine baktı-
ğınız ve oranladığınız zaman bile 

gayet avantajlı konumdayız. 
 
KÖİ ihalelerine kimler girebiliyor? 
Öncelikle KÖİ ihaleleri açık ihaleler-
dir ve ülkemizde büyük bütçeli KÖİ 
projeleri yapan birçok şirket bulunu-
yor. KÖİ ihalelerinde risk alabilen, 
uygun finansman ve kredi bulabilen 
şirketler ön plana çıkıyor. Tamamen 
açık şekilde yapılan ihalelerde en 
uygun teklifi veren şirket ihaleyi  
kazanıyor. HABER MERKEZİ

Geçiş ücretleri dünya  
standartlarına uygun 

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda, Diya-
net İşleri Başkanlığı tarafından 60 ülkeden Din İşleri 
Başkanı/Bakanının katılımıyla “Mescid-i Aksa ve 
Kudüs” gündemiyle düzenlenen “Acil Kudüs Toplan-
tısı”nın sonuç bildirgesini okudu. Bildirgede şunlar kay-
dedildi: "Filistin halkının zorla evlerinden çıkarılması, 
tehcire zorlanması, bir insanlık suçudur" "İsrail'in Ku-
düs'te Müslümanların asırlardır yaşadıkları toprakları 
gasbetme girişimi ve Filistin halkının zorla evlerinden 
çıkarılması, tehcire zorlaması, bir insanlık suçudur ve 
asla kabul edilemez. Terör devleti İsrail, bu tutumuyla 
bu coğrafyada barış ve huzurun önündeki en büyük en-
geldir." "Kudüs meselesi sadece Filistinlilerin değil, tüm 
İslam aleminin ortak meselesidir.  
İşgalciler, Müslümanların dağınıklığından cesaret bul-
maktadır. Açıkça ifade etmek isteriz ki İslam ümmeti 
tek yürek olarak Filistin'i ve Mescid-i Aksa'yı her daim 
ve her zeminde savunacaktır."

İsrail huzura engel oluyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Mescid-i Aksa 
ve Kudüs" gündemiyle düzenlenen "Acil Kudüs 
Toplantısı"nın sonuç bildirgesini açıkladı. Bildir-
gede, İsrail'in barış ve huzurun önündeki en 
büyük engel olduğu vurgulandı 
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T ürkiye'de tarihi öneme sahip yayın-
ların ve pek çok yeniliğin kamuo-
yuna aktarıldığı, ilklerin televizyonu 

TRT 57'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 
TRT, devlet adına radyo ve televizyon ya-
yınlarını gerçekleştirmek amacıyla, 1 Mayıs 
1964'te, özel yasayla özerk tüzel bir kişiliğe 
sahip olarak kuruldu. 1972'deki anayasa 
değişiklikleri ile "tarafsız" bir kamu iktisadi 
kuruluş olarak tanımlanan TRT, 1982 Ana-
yasası hükümleri doğrultusunda 1984'te 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile 
yeniden düzenlendi. Anayasanın 133. mad-
desinin 1993'te değiştirilmesiyle özel radyo 
ve televizyon yayınları serbest bırakılırken, 
TRT'nin özerkliği yeniden tesis edildi. TRT 
bugün, özerkliği ve tarafsızlığı anayasada 
hükme bağlanan, radyo ve televizyon ile 
tüm medya araçlarından yayın yapan kamu 
hizmeti yayıncısı olarak sadece Türkiye'ye 
değil tüm dünyaya hizmet veriyor. Dünya 
kanalı TRT, 17 televizyon kanalı, 16 radyo 
kanalı, "trt.net.tr" ve 41 dilde hazırlanan 
"www.trtvotworld.com" web siteleri, 5 basılı 
dergisiyle Türkiye ve dünyaya yayın yapı-
yor. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü İbrahim Eren, TRT'nin 57'nci ku-
ruluş yıl dönümü dolayısıyla kurumun son 
yıllardaki başarısını, yayınları ve projelerine 
ilişkin  soruları yanıtladı: 
 
57 yıldır Türk televizyonculuğunda 
dönüm noktası oluşturan TRT, son yıl-
lardaki ivmesini ve farklı kategorilerde 
yayın yapan kanallarının başarısını 
nasıl elde etti? Bu başarının önemli 
noktalarını anlatabilir misiniz? 
TRT her şeyden önce, Türkiye'nin görsel ve 
işitsel hafızasını oluşturan, kamu yayıncılığı 
anlayışı ile ülkenin tüm fertlerine ulaşmayı 
görev edinen, bununla birlikte yayıncılığın 
okulu olarak her zaman çıtasını yüksek 
tutan bir yayın kuruluşudur. Elbette başarı-
mızın en önemli noktası, bütün bu sorum-
luluklarımızın bilincinde bir yaklaşımla 
bitmek tükenmek bilmeyen bir yayıncılık 
heyecanında yatıyor. Biz yayın heyecanı-
mızı yeni kanallar, yapımlar, projeler ve 
dünya yayıncılığına attığımız imzalar ile sü-
rekli canlı tutuyoruz. Çok önemli bir ko-
nusu ise TRT sadece kendi ile yarışan bir 
kuruluştur. 6 Mayıs 1927'deki ilk radyo ve 
31 Ocak 1968'deki ilk televizyon yayınını 
temel aldığımızda TRT yüzyıla yakın bir 
tecrübe ile her zaman kendi ile yarışan bir 
yol çizerek başarıya ulaşmıştır. Bugün ise 
kurumumuzun dünya çapında sesini duyu-
ran bir yayıncı olması için çalışıyoruz. 
Bunu da değişimde "kök" korunur diyerek, 
TRT'nin yaklaşık 100 yıla dayanan ana de-
ğerlerini korurken günümüz medya ihtiyaç-
larını karşılayacak şekilde güncellemelerle 
yapıyoruz. Amacımız çok net, TRT'yi mer-
kezine insanı ve insana ait değerler bütü-
nünü alan yayıncılık anlayışıyla bir dünya 
markası haline getiriyoruz. Bu yayıncılık 
anlayışını "Özü sözü insan" diyerek ifade 
ediyoruz. Bahsini ettiğiniz "başarı"nın te-
melinde bu ilkemiz var. Bu anlayışla umu-
dun, inancın, insanlığın, iyiliğin dünyada 
sesi olmaya çalışıyoruz. Bunun için içerikler 
üretiyoruz. Tarihimizden ve kültür mirası-
mızdan temellenen hikayelerle hem bugün-
lere hem yarınlara hem gelecek nesillere, 
aslında tüm dünyaya, Türkiye'ye özgü bir 
anlatım biçimiyle projeler üretip sunuyoruz. 
Açıkçası bu yaptıklarımızla, TRT yayıncılı-
ğıyla biz dünyayı daha iyiye doğru dönüş-
türebileceğimize inanıyoruz. Yaptığımız her 
işin özünde insan var, sözümüz de hep in-
sandan yana ve bizi başarıya taşıyan bu 
"Özü sözü insan" ilkemizle dünyaya yeni bir 
yayıncılık ufku açıyoruz. İnsan ve değer 
odaklı bir geleceğin inşasında üzerimize 
düşen göreve uygun bir şekilde hiç durma-
dan yeni yapımlar üretiyor, yayıncılıktaki 
tecrübemiz ile hem milletimizin seveceği 
hem de dünya ile paylaşabileceğimiz işler 
hayata geçiriyoruz. Siz bir yayıncı olarak 
işinizin temeline insan ve değer odağını yer-
leştirdiğinizde, karşılığını seyircinizin ve 
dinleyicinizin takdiri ile alıyorsunuz. Bu da 
her türlü başarının üzerinde bir güç katıyor. 
Bizi sürekli zirveye taşıyan başarımızın 
odağında izleyici ve dinleyicilerimizden al-
dığımız bu güç var diyebilirim. 
 
TRT dizileri son yıllarda yüksek 
izlenme oranlarına sahip ve en 
önemlisi sevilerek takip ediliyor.  
Dizilerinizdeki bu başarının devamı 
için planlamalarınız nelerdir? 
Yerli dizi sektöründe TRT'nin büyük yapım-
larından "Diriliş Ertuğrul" ile başlayan yeni 
bir dönemden bahsedebiliriz. Gündeme 
baktığımızda ise şu an bizi haftanın 4 gü-
nünde birinci yapan, "Uyanış; Büyük Sel-
çuklu", "Masumlar Apartmanı", "Gönül 
Dağı" ve "Teşkilat" ile bu dönemi devam 

ettirdiğimiz başarılı yapımlara imza atıyo-
ruz. Yeni yayımlanmaya başlayan "Bir Za-
manlar Kıbrıs" ilk bölümden itibaren ilgiyle 
takip ediliyor ve zirveyi zorluyor. Kendine 
özgü çizgisi ve izleyici kitlesi ile tarihimize 
ışık tutan "Payitaht: Abdülhamid"in yeri ise 
milletimizde ayrıdır. Bazı projelerimiz aynı 
zamanda tarihimize karşı borç bildiğimiz 
görevimizdir.  
Dolayısıyla tüm bu yapımların hem milleti-
mizden büyük takdir görmesinde hem de 
dünyada tercih edilmesinde, TRT'nin rey-
ting kaygısıyla değil "insan ve değer" oda-
ğıyla niteliği yüksek içerik üretmesi var. Bu 
ülkenin tarihine, kültürüne, manevi ve in-
sani değerlerine sahip çıkan, bize bizi hatır-
latan senaryoları ve yapımları öne çıkarttık 
ve buna devam edeceğiz. Bizim dizilerimiz 
salgın döneminde de insanımızın ihtiyaç 
duyduğu o birlik ve beraberlik, aile olma, 
kültürüne, geleneklerine özen gösterme his-
sini yeniden hatırlattı. Toplumun tüm kesi-
minin bu duygulara ihtiyacı varmış ki TRT 
dizileri bu dönemde Türk halkına ilaç gibi 
yetişti, demek yanlış olmaz. Dizilerimizin, 
insan ve değer odaklı hikayelerle toplumun 
her kesimini yakaladığını görüyoruz ve bu 
izlenme oranlarına da yansıyor.  
Üstelik bunu kimsenin birbirini rencide et-
mediği, ötekileştirmediği, toplumsal ve ah-
laki değerlerimizi zedelemeden 
yapılabileceğini de göstermiş olduk. Artık 
"TRT dizisi" diye bir kavram var. Üstelik bu 
diziler, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da, 
Balkanlar'da, Türk cumhuriyetlerinde, Asya 
ve Afrika'da da yoğun talep görüyor. Dizile-
rimizin başarısının devamı için ise çok geniş 
bir vizyondan bakarak değerlendirme çalış-
maları yapıyoruz. Biz Kurum olarak, bu 
geniş vizyondan bakarken aynı zamanda 
insana dokunan, duygulara hitap eden, anı 
yakalayan ve tüm bunlara birlikte zamanla 
yarışıp ona uyum sağlayan bir çizgide  
ilerliyoruz. 

Oruç Reis ile Hz. Mevlana'yı 
anlatan dizileri yakında 

İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde yine 
uluslararası boyutta ses getirecek yapımlara 
imza atacağız. Bunlardan Oruç Reis’in de-
nizlerde geçen hikayesinin anlatıldığı ve 
büyük tasavvuf düşünürü, dünyayı kucakla-
yan Hz. Mevlana'nın hayatını anlatıldığı 
yapımlar en yakın projeler arasında sayıla-
bilir. Tüm bu yapımlar için İstanbul’daki 
uluslararası film platomuza bir yenisini 
daha ekleyerek Konya Valiliği ve Meram 
Belediyesi'nin de katkılarıyla yeni bir plato 
daha kuruyoruz. Medeniyetimizin büyük 
isimlerini, hem Türk izleyicisine hem de 
dünya seyircisine anlatabilmek için tarihi-
mizin kadim şehri Konya'ya kurulan "TRT 
Uluslararası Konya Film Platosu" çok ya-
kında tamamlanarak faaliyete geçecek. 390 
bin metrekarelik bir alanda inşa edilen pla-
tonun ilk etabına 50 dönümlük bir 13. yüz-
yıl Konya şehri inşa ediliyor. Diziler dışında 
film yapımlarına devam ediyoruz. Bu top-
lumun gönlünde derin izler bırakmış hika-
yeleri ölümsüzleştirerek onların hatırasını 
yaşatma yönünde yapımlarımız olacak. 
Bunlardan birisi, 2017'de Maçka'da terö-
ristlerin saklandığı yeri güvenlik güçlerine 
gösterirken şehit olan Eren Bülbül ve Jan-
darma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik’in 
içimizi yaralayan kaybı "Kesişme: İyi ki Var-
sın Eren" adıyla film olacak. Batı Trakya 
Türklerinin hak ve hürriyet mücadelesinin 
manevi lideri olarak bilinen Dr. Sadık Ah-
met’in hayatını anlatan da bir sinema filmi 
çalışmasına başlandı. Bu yıl içinde çekimle-
rin tamamlanmasını planlıyoruz. Biz yayın-
cılık anlayışımızla dünyayı daha iyi bir yere 
dönüştürebileceğimize olan bir inançla 
planlamalarımızı yapmaya ve imkanları-
mızı paylaşmaya devam ediyoruz. Kısacası, 

önümüzdeki dönemde TRT’ye yakışır ve 
yine "yaparsa TRT yapar" dedirteceğimiz 
büyük projeler sırasını bekliyor diyebiliriz. 
 
"Dünyaya açılan pencere" mottosuyla, 
TRT World, TRT Arabi, TRT Deutsch 
ve TRT Russian gibi yabancı dilde 
yayın yapan kanal ve platformlarıyla 
Türkiye'den dünyaya yayılarak ulus-
lararası etki yaratan bir yayıncılık an-
layışının benimsendiğini, uluslararası 
konjonktürü ciddi takip eden haberler 
ve yayınların yapıldığını gözlemliyoruz. 
Bu yayınların izlenilirliğini artırmak 
için planlamalarınız neler? 
Biz öyle kıymetli bir coğrafyada yaşıyoruz 
ki, ecdadımızın bize miras bıraktığı bu top-
raklarda Anadolu kültürü ile şekillenmiş bir 
medeniyet inşa etmişiz. Bırakın komşu ül-
kelerimizi dünyanın öbür ucundaki ülkele-
rin stratejik hamleleri için dahi önemli bir 
noktada yer alıyoruz. Bu açıdan bu toprak-
lardan dünyaya yayılacak haberler ve doğ-
rusuyla anlatılacak gerçekler kat be kat 
önem taşıyor. Elbette ki burada Anadolu 
Ajansının doğru habercilik anlayışı ve dün-
yanın her yanından ülkemize ulaştırdığı bil-
giler çok kıymetli. Biz bununla birlikte; 
"uluslararası etki" vizyonumuzla gerek TRT 
World ve TRT Arabi kanallarımız, gerekse 
TRT Deutsch ve TRT Russian gibi dijital 
platformlarımızı kurarken, dünyaya, dünya 
dillerinde, Türkiye ve hassasiyetlerini ger-
çek, doğru ve ilkeli habercilik anlayışı ile ak-
tarmaya odaklandık. Farklı dillerde yayın 
yapan dijital haber platformlarımıza yenile-
rini eklemek için çalışmalarımız devam edi-
yor. TRT Balkan kısa bir süre içinde yayın 
hayatına başlayacak. Bir sonraki adımımız 
da Fransızca haber platformumuz olacak 
ve diğer dillerde kuracağımız yeni haber 
platformlarımızla dünyaya ulaşmaya 
devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük desteğiyle 
2015'te kurulan TRT World'ü Türkiye'nin 
uluslararası alandaki habercilik varlığı açı-
sından bir milat olarak kabul edersek, bu 
alanda 6 yıldır "insanı merkeze alan" anlayı-
şımızla dünyada mazlumun sesi, görmez-
den gelinen hakikatlerin sözcüsü olarak 
haktan ve hakkaniyetten yana bir haber ya-
yıncılığına imza atıyoruz. Tüm program-
larda uluslararası uzmanların görüşlerine 
yer verilirken, dünyanın nabzının attığı her 
yerden canlı yayınlarla yerinde ve zama-
nında bilgiler aktarıyoruz. Dünyanın göz 
yumduğu, görmekten kaçındığı, mikrofon-
larını ve kameralarını kapattığı tüm konu-
ları ele alıyor, yaşanan insanlık dramlarını 
gözler önüne seriyoruz. Burada yine "Özü 
sözü insan" ilkemiz görünür oluyor. Çok 
kültürlülüğe ve adalete inanan bir anlayış 
ile merkezinde insan olan küresel bir haber 
yayıncılığı ile hareket ediyoruz. Bu haberci-
lik anlayışından yola çıkarak kurulan tüm 
bu mecraların etkin olduğu coğrafyalara 
kendi dillerinde ulaşarak doğru, gerçek ve 
etik bir habercilik yapıyoruz. Bizi dünyanın 
7 kıtasına ulaştıran bu mecraların etkinliği-
nin arttırılması, başarısının devam ettiril-
mesinin ise tek bir yolu var; haktan ve 
hakkaniyetten yana duruşumuzla hakikatin 
sözcüsü olmaktan vazgeçmemektir. Hiç 
şüphesiz, merkezine insanı ve insana ait de-
ğerler bütününü alan bir yayıncılık anlayı-
şıyla çalışıyor olmamız bizi tüm dünyada 
takip edilir kılıyor. Yine bu anlayıştan hare-
ketle dünyanın dört bir yanından yüzlerce 
siyasetçi, iş adamı, akademisyen, aktivist ve 
gazetecinin katılımı ile 2017'den bu yana 
her yıl düzenlediğimiz TRT World Forum 
da uluslararası etkimize çok büyük katkı 
sağlıyor. TRT World'ün kuruluşunda ol-
duğu gibi TRT World Forum’a da kıymetli 
desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıldır 

onur konuğumuz olarak etkinliğe teşrif edi-
yor ve TRT markası aracılığıyla tüm dün-
yaya hitap ederek en büyük gücümüz 
oluyor, bizleri bu yolda yüreklendiriyor. 
Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı 
sunuyorum. Yine Cumhurbaşkanlığı İleti-
şim Başkanlığımızın Forum’a ve Kurumu-
muza desteği de bizim için son derece 
önemli. Bir diğer uluslararası etkinliğimiz 
de dünyada "pozitif değişime ilham olmak" 
gayesiyle yola çıktığımız çok büyük ve 
önemli bir sosyal sorumluluk projesi olan 
TRT World Citizen. TRT World Citizen'ın 
çok olumlu bağlar kurduğunu ve başarı-
sıyla da ne kadar doğru yolda olduğumuzu 
görebilirsiniz. Son üç yıldır çoğu zaman 
arka planda kalan, toplum tarafından fark 
edilmeyen gizli kahramanların başarı hika-
yelerinin dünyaya tanıtılması amacıyla 
"World Citizen Ödülleri" ile de bir farkında-
lık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sene de 
geçen yıl olduğu gibi salgına rağmen tüm 
bu çalışmaları çevirim içi platformlara taşı-
yarak planlama ve çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. 

TRT 2'de yeni programlar yakında 

TRT 2 sanat dünyasının sıkı takip et-
tiği bir kanal oldu. TRT 2'de yakın 
günlerde yeni programlar ve farklı ka-
tegoride yeni bir kanal görecek miyiz? 
TRT 2, geçtiğimiz şubat ayında yeniden iz-
leyici ile buluşmasının ikinci yılını tamam-
ladı. İki yıl gibi kısa bir sürede sanat 
dünyası ile sanatın her alanına ilgi duyan 
insanların ortak buluşma noktası oldu. 
TRT 2 kültür sanat içeriklerini sadece ek-
rana taşıyan bir kanal değil, aynı zamanda 
Türkiye’nin kültür sanat hayatına katkı sağ-
layan bir görevin taşıyıcısı olan bir misyon 
ile çalışıyor. Dünyada sayılı örnekleri olan 
kıymetli işler yapıyoruz. Kültür sanat ala-
nında ülkemize büyük bir katkı sunacağına 
inandığımız ve çok uzun süredir üzerinde 
çalışarak 12 Mart'ta dinleyicisi ile buluştur-
duğumuz TRT Filarmoni Orkestrası bun-
lardan birisi. Dünyanın prestijli 
televizyonlarında örnekleri görülen orkes-
tra, Türkiye’de bir ilk olarak TRT ile gün-
deme gelmesi açısından önem taşıyor. TRT 
Filarmoni Orkestrası, TRT 2 ekranlarından 
konserlerine devam edecek. Bunun dışında 
dünya sinemasının seçkin örneklerinin su-
nulduğu çok zengin bir sinema kuşağımız 
var ki bu bölümün takipçileri ve kendi ara-
larında kurdukları özel haberleşme hesap-
ları olduğunu biliyoruz. TRT 2 aracılığıyla 
ülkemizin kültür ve sanat hayatına, özellikle 
Kültür Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Er-
soy'un özel ilgisi ve büyük desteğiyle çok 
kıymetli katkılar sunuyoruz. Yine geçtiğimiz 
17 Nisan'da Kültür Bakanlığı ilk kez bir ti-
yatro oyununun ve ardından da 23 Ni-
san'da ilk kez bir opera gösterisinin 
prömiyerini TRT 2 ekranları ile canlı bir ya-
yında yaptı. Salgın sebebiyle perdelerini 
açamayan devlet tiyatro ve operasının se-
yircisiz yaptığı bu prömiyerlerin devamı 
mayıs ayında da yayımlanmaya devam ede-
cek. Ayrıca; Kaşif, Para, İletişim, Kökler, 
Doğunun Işığı ve Muhayyelat gibi ilgi çe-

kici yeni yapımlar da TRT 2 ekranlarında 
izleyici ile buluşacak. 

TRT çizgi filmleri ihraç ediliyor 

TRT Çocuk kurulduğu günden beri  
çok yoğun çalışarak, Türk çizgi film 
sektörünü oluşturdu, sürekli üretim ya-
pıldığını izliyoruz. Bu çizgi filmlerin 
yurt dışına ihracatı yapılıyor mu? 
TRT için her zaman yayıncılığın okulu di-
yoruz. Gerçekten de TRT, televizyon ve 
radyo yayıncılığının her alanında bu isme 
yakışır başarılarla adından söz ettirmeye 
devam ediyor. Bunun son dönemdeki en 
güzel örneğine ise Türkiye'de animasyonun 
gelişmesine katkı sağlamış olmamızı verebi-
liriz. Çizgi filmler eskiden yurtdışından ithal 
edilirken, TRT Çocuk içeriklerinin zengin-
leştirilmesine yönelik yaptığımız çalışma-
larla, yerli yapım karakterlerimizden oluşan 
animasyonlar dünya çocuklarına ulaşıyor. 
Bunları 2016 ve 2017'de düzenlenen dijital 
karakter yarışmalarımızla destekleyerek bu 
alanda gelişmek isteyen insanları motive et-
meye yönelik çalışmalar yaptık. Herkesin 
çok iyi bildiği Rafadan Tayfa dışında, Akıllı 
Tavşan Momo, Aslan, Barbaros, Dede 
Korkut, Doru, Ege ile Gaga, Harika İşler 
Takımı, İbi, Keloğlan Masalları, Keloğlan 
ve Arkadaşları, Kuzucuk, Küçük Hezarfen, 
Elif'in Düşleri, Maysa ve Bulut, Nane ile 
Limon, Pırdino ve Pırıl sadece son bir yılda 
ihraç edilen yapımlarımız aramızda. Azer-
baycan, Kosova, Bosna-Hersek, Kazakis-
tan dışında, Afganistan'dan Çin'e, Çin'den 
Tayland'a kadar uzanan bir yolculukla dün-
yanın öbür ucundaki çocuklara TRT ya-
pımları ile ulaşmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Ayrıca pek çok dijital platform 
ile burada ismini sayamadığım sayısız 
dünya ülkesinden de izlenme imkanımız 
var. TRT Çocuk Kanalının çok önemli bir 
özelliği de 2015'ten itibaren reklamsız ola-
rak yayın yapıyor olması. Bu ebeveynlerin 
çocuklarını gönül rahatlığı ile adeta bir okul 
gibi bize teslim etmesi anlamını taşıyor. 
TRT'nin çocukların gelişimine karşı hassa-
siyetini bilen ebeveyn hiçbir sürpriz ile kar-
şılaşmaz ve istemeyeceği bir içeriğin 
ekranda olmayacağını bilir. Bu çerçeveden 
baktığınızda çocuk yayıncılığı ayıca hassa-
siyet isteyen bir çaba gerektiriyor. Bu se-
beple kanalda yayımlanacak tüm içeriklerin 
metinlerinde, uzmanlarla birlikte ciddi bir 
ön inceleme yapıyoruz. Bu ön incelemenin 
ardından biliyoruz ki, çocukların gelişimine 
olumsuz etki sağlayacak içerikler kesinlikle 
bizim kanalımızda yer almaz, aksine çocuk-
ların toplumsal hayata manevi değer ve kül-
türümüze dair konularda da bilgi 
edinmesini sağlayacak olumlu içeriklere yer 
verilir. Bunu bilen ve takdir eden her kesim-
den ailenin çocukları için tercih ettiği tek 
çocuk kanalı olma özelliğini yıllardır koru-
yoruz. Elbette TRT Çocuk içeriklerinin 
daha da zenginleşmesi için birçok çalışma 
yapıyoruz, yeni projeler hazırlıyoruz. Daha 
büyük yaş grubundaki, özellikle 9-12 yaş 
yelpazesindeki çocuklarımıza yönelik olarak 
da yeni, keyifli ve nitelikli içerik çalışmaları-
mız tüm titizliğiyle devam ediyor.

TRT Genel Müdürü Eren, “6 Mayıs 1927'deki ilk radyo ve 31 Ocak 1968'deki 
ilk televizyon yayınını temel aldığımızda TRT yüzyıla yakın bir tecrübe ile her 
zaman kendi ile yarışan bir yol çizerek başarıya ulaşmıştır.” dedi

TRT HER ZAMAN 
YOLUNU CIZER 

TRT’nin 57'nci kuruluş yıl dönü-
münde son olarak ifade etmek iste-
diğiniz şeyler var mı? 
Biz "kök"lerimizden aldığımız güçle 
TRT'yi bir dünya markası haline getir-
mek için durmaksızın çalışıyoruz. 
TRT'nin, özü de sözü de insandır. Mer-
kezimize insanı ve insana dair değerler 
bütününü alarak oluşturduğumuz ya-
yıncılık anlayışımız milletimizden 
büyük teveccüh görüyor.  
Bu bizim için bir gurur ve motivasyon 
kaynağı. Sadece ülkemizde değil dün-
yada da çok ciddi bir takipçi kitlesine 
sahibiz ve her yeni gün ulaştığımız 

insan sayısı artıyor. Daha önce de ifade 
ettiğim gibi biz, TRT yayıncılığıyla dün-
yayı daha iyiye doğru dönüştürebilece-
ğimize inanıyoruz. 57. kuruluş yıl 
dönümümüzü kutlarken, kuruluşundan 
bugüne kurumumuza emeği geçmiş 
herkese teşekkür ediyorum. Ebediyete 
intikal etmiş tüm TRT mensuplarına 
Allah'tan rahmet diliyorum.  
Kurumumuzdan emekli olmuş, kısa bir 
dönem bile olsa TRT çatısı altında 
görev almış ve şu anda bu çatı altında 
beraberce çalıştığımız tüm çalışma ar-
kadaşlarıma teşekkür ediyorum. 
HABER MERKEZİ 

TRT doğru yolda ilerliyor 

İbrahim  
Eren



Bayrama veda ederken 
Aziz Nesin’i okuyalım...

 

İ şteeee. Geldik bir bayramın 
daha sonuna! Bir bayram daha paldır, 
küldür çekip giderken kimimiz geçmişi 

özledik kimimiz bugünlerin bir an önce geçip 
gitmesini dileyip, geleceği umduk. Kimimiz ise 
bugüne bakıp; “hayat bir gündür, o da bugün-
dür” anlayışıyla yaşamamaya devam ettik. 

Acısı ayrı, tatlısı ayrı bir bayramı daha biti-
rirken bu sakin güne şiirlerle, hikayelerle veda 
edelim istedim. Hikaye yahut şiir deyince de bi-
linecek en temel şey; aşk! 

Aşk dostarım. İnsanı dümdüz etmekte üs-
tüne yok. En kötü halden en iyi hale de götüre-
bilir en iyi halden en kötü hale de... Hazır bu 
denli aşkı deşmeye meraklıyken, güne çok 
güzel bir aşk hikayesi bırakalım. İşte Aziz Ne-
sin'in kaleminden; 

Tülsü'yü sevmek... 

Sevgili V.D. 
“Seni Seviyorum Tülsü” yazılı telgrafımı 

alınca, bu da ne demek oluyor,Tülsü de kim, 
diye çok şaşırmışsındır. Aklı başında bir insa-
nın yapacağı şey değildi doğrusu. Ama o tel-
grafı çekerken tam olarak aklımın başımda 
olduğunu söyleyemem. O gün bir uyurgezer gi-
biydim. İstencim dışında o telgrafı çektim 
sana. Yabancısı olduğum dünyanın bu sayılı 
kalabalık kentinde bir haftadan beri ilk o gece 
bir başıma kalmıştım. Yabancı bir kentte insa-
nın yalnızlığı daha bir katmerleniyor. Yalnızlık-
tan, içinde bulunduğum hava sanki yoğunlaşıp 
ağdalandı ve ben bu ağda içinde zorlukla kı-
mıldıyordum. Bu ruh hali içinde, bilincimi iç-
kide yitirip kendimi unutmaktan başka umarım 
yoktu. Kaldığım otelin dolaylarındaki pahalı 
restoranlara, gazinolara gitmek istemedim. 

Çünkü, kolalı insanlar, kolalı masa örtüleri, 
kolalı konuşmalar değil, buruşuk insanlar, bu-
ruşuk masa örtüleri, buruşuk konuşmalar ara-
sında salt kendimle başbaşa kalmak 
istiyordum. 

Yan sokaklara daldım çıktım; öyle ki bir 
zaman sonra o büyük kentin içinde kendimi yi-
tirdim. Yabancısı olduğum büyük kentlerde 
kendimi kalabalığın akışına bırakıp yitirmeyi 
seviyorum. Nasıl olsa bir taksiye binip otele dö-
nebilirdim. 

Gönlümce bikaç içkili yer buldum. Kimisinin 
kapısından girip, kimisinin dumanlı pencere 
camından baktım. Tekbaşıma kalabileceğim 
boş masası olan bir yer buldum. Bir tek masa 
kalmıştı boş. Vestiyer yolu üzerinde olduğun-
dan boş kalmış olacaktı. Hoşuma gitti. Konuş-
maların uğultusunda bile alkol kokusu vardı. 
Yabancılığımı yüzüme çarpan hiçbişey yoktu. 
Hizmet eden üç kadın vardı. Bunlardan Akde-
niz esmerliğindeki kadın masama gelip iste-
ğimi sordu. Karışık peynirle salata, beyaz 
şarap söyledim. İstediklerimi getiren Akdeniz 
esmerliğindeki kadın, küçük bir cam vazo 
içinde bir tek kırmızı karanfil getirmek inceli-
ğini de gösterdi. Teşekkür ettim. O tek karanfil, 
göz için olan o irilerden değil, ama yanık ko-
kusu olan küçük karanfillerdendi. Bütün koku-
sunu içime çekip bitirmek ister gibi kokladım, 
içiyor, yavaş yavaş kendime geliyordum. 
Yüzüm kapıya dönüktü. Kapının açıldığını gör-
memiştim ama, kapının girişinde duran o 
adamı görmüştüm. Benim yaşımda biriydi. 
Öyle dikilmiş, oturacağı boş masa aranıyordu 
bakışlarıyla. Gözüne beni kestirmiş olacak, ya-
nıma geldi, 

• Müsaade ederseniz, ben de oturabilir 
miyim? dedi. 
İsteksizcesine, 
• Elbet, buyrun… dedim. 
Yalnızlığımı bölüşmek istemiyordum, hele 

böyle biriyle… Canım sıkılmıştı. Teşekkür edip 
oturdu karşıma. O Akdeniz esmeri kadından, 
tıpkı benim gibi, karışık peynir, salata, beyaz 
şarap istedi. 

Benim yaptığım gibi karanfili derin derin 
kokladıktan sonra, 

– Ben bu küçük, kokulu karanfilleri, o göste-
rişli irilerinden daha çok severim, dedi, her 
kendini beğenmiş gibi gösterişli biçimleri var-
dır ama kokulan yok.. Oysa bunlar her alçak-
gönüllü gibi, kendi çığırtkanlığını yapmaz, 
nasıl da kokar yanık yanık… 

Doldurduğu şarap bardağını kaldırıp, 
-Şerefe! dedi. 
Bardağımı onunkiyle tokuşturup ben de, 
– Şerefe! dedim. 
Artık söyleşi açılmış oldu. Bu kentin yaban-

cısı olduğunu, bir haftadanberi burada bulun-
duğunu söyledi. 

– Ben de öyle… dedim. 
Bu kez incelik olsun diye ben sözü açmak 

gereğini duyarak, ne iş yaptığını sordum. 
• Tülsü’yü seviyorum, dedi. 
Sorumu yanlış anlamış olmalıydı. 
• işinizi sormuştum, dedim. 
• Ben de söyledim, dedi, benim işim Tül-

sü’yü sevmek… 
Şaştığımı aynmsaymca açıklamak gereğini 

duydu: 
– Dünyada sevmekten önemli bir iş olur mu? 

Bugüne dek hep Tülsü’yü sevdim, ölene dek de 
hep seveceğim. En büyük mutluluk, insanın 
sevdiği işi yapmasıdır. Oysa insanların çoğun-
luğu, nerdeyse hepsi sevmediği işi yapıyor. 

Ne iş yaptığını sorarken, ne işle geçindiğini 
öğrenmek istemiştim. 

– işini sevmek ne demektir? diye sorup yine 
kendisi yanıtladı: 

Hergünün yirmidört saati, uykunda bile sev-
diğin şeyi düşünmek… 
Şaraplarımızı tüketmiştik. Birer şişe daha 

getirttik. O yaşta bir adamın sevgilisi kimbilir 
nasıl bişeydir! 

• Yaşınızı sorabilir miyim? dedim. 
• Benim yaşımda birinin sevmeyi yaşamının 

tek işi saymasınısiz de herkes gibi yadırgıyorsu-
nuz. Yetmiş yaşımdayım… dedi. 

• Aynı yaştayız demek. 
• Elbet, Tülsü’yü de merak ediyorsunuz, 

değil mi? Herkes merak ediyor çünkü, yetmiş 
yaşındaki adamın sevgilisini… 

• Yaşamınızı adadığınız bu mutlu kadını 
merak ediyorum doğrusu. 

Bardaklarımızı yine tokuşturup şerefe içtik. 
– Tülsü’yü ilk görüşüm gerçekle düş arası 

bir olay. Çünkü Tülsü’yü ilk görüşümü, baba-
mın söylediklerinden anımsayabiliyorum. 

O zaman dört-beş yaşımda filan olmalıyım. 
Bir akşam üstüydü. 

Babamla, bir arkadaşının dükkânı önünde 
oturuyorduk. Bozuk kaldırımlı bir yokuştaydı 
dükkân. Önümüzden bir kız geçti, ya da geç-
miş… Uzun saçlı, ondört-onbeş yaşında bir 
kız, ya da bir kızmış.. Ben birden “işte bu kızla 
evleneceğim!” dedim, ya da demişim. Babam 
bu olayı o denli çok yineledi ki, onun anlatma-
larından, olay gözümde sonradan gerçekleşti, 
kız da somut bir varlık oldu. Babam anlata an-
lata, anımsamadığım olayı yaşamış gibi oldum. 
İşte Tülsü o zaman gördüğüm kızdır. 

• Öyleyse şimdi seksenini aşmış olmalı… 
-Neden? 
• Siz dört-beş yaşınızdayken o onbeşinde ol-

duğuna göre… 
• Tülsü yaşlanmıyor ki… 
• Sonra gördünüz demek? 
• Hep onu arayıp duruyorum. Benim başka 

niçin bu kentte olduğumu sanıyorsunuz? Dün-
yanın bilmediğim bir yerinde, bilmediğim bir 
adreste yaşayan, beni bekleyen bilmediğim bir 
kadındır Tülsü. O’nu bulacağına inanıyorum, 
hep arıyorum. Bu yüzden bütün dünyayı dola-
şıp duruyorum ya… 

• ilk gördüğünüzden beri bir daha hiç gör-
mediniz mi? 

• Gördüm. Ben o zaman otuz yaşındaydım. 
Yine O’nu aramak için büyük bir başkenttey-
dim. Metro merdiveninden iniyordum ki,bir-
den, yanımdan yukarı çıkmakta olan metro 
merdiveninde gördüm Tülsü’yü… Ancak yirmi 
yaşında vardı. Kestane rengi saçları nı çok kısa 
kestirmişti. Yürüyen merdivende, yanımdan 
geçip gitti. 

“Tülsü!” diye seslenmek geldi içimden, ama 
olduğum merdiven kayıp inmişti aşağıya. 

• Başka görmediniz mi? 
• Gördüm birkaç kez daha. Tuna nehri kıyı-

sındaki o kente ilk gidişimdi. Kırk yaşımday-
dım o zaman. Tirenden yeni inmiştim. 

Gar çok kalabalıktı. Tirene binenler, tiren-
den inenler telaşla koşu şuyorlardı, işte o kar-
gaşada birisiyle çarpıştım. Başımı kaldırıp 
baktım ki, açık sansın, iri mavi gözlü, ancak 
yirmibeşinde bir kız: 

Tülsü… Bir an birbirimize bakakaldık. 
Bana çarpınca elinden paketleri düşmüştü. Ba-
vulumu yere bırakıp, paketlerini alıp verdim. 

“Pardon” dedim. O da teşekkür etti. Yanın-
daki erkek koluna girip tirene bindirdi. 

Bu karşılaşmamızdan beşaltı yıl sonraydı, 
bir Uzakasya kentinde otobüste gördüm. Aynı 
otobüste dört durak birlikte gittik. 

• Konuşmadınız mı? diye sordum. 
• Nasıl konuşabilirdim? O’nun dilini bilmi-

yordum ki… bir kez de küçük bir kuzey ülkesi-
nin başkentindeki bir uluslararası toplantıda 
gördüm Tülsü’yü. Aynı masada çok kısa bir 
süre karşıkarşıya oturduk. Yanındaki zenci de 
kocası olacaktı. 

• Kocası zenci miydi? 
• Evet. Tülsü de zenciydi, olağanüstü güzel 

bir zenci. 
• Yine konuşmadınız mı? 
• “Sizde üç sayılı bültenden fazla var mı?” 

diye sordu bana. 
Fazla yoktu ama, kendiminkini verdim. Te-

şekkür etti. Yıllar geçiyor, ben hep Tülsü’yü 
arıyorum. 

• Ama buluyorsunuz O’nu. 
– Bulmak ama nasıl… Bir anlık. Bir şimşek 

parıltısında görür gibi ancak. Birden parlayıp 
sönüveren yalımda görüyorum. Bulur bulmaz 
yitiyor yine. Kavuşmak değil ki bu… O’na ka-
vuşmak için yeryuvarlağını kaç kez dolandım. 
Bir Balkan ülkesinin başkentin deki bir sa-
rayda gördüm Tülsü’yü. Daha otuzunda bile 
değildi. 

Bense altmışımı geçmiştim. İki erkeğin ara-
sında, mermerden parmaklığın geniş küpeşte-
sine yanlamasına oturmuştu. Elindeki geniş 
karınlı bardakta al kırmızı bir içki vardı. 

Ayakta duran iki erkeğin konuşmalarına gül-
dükçe, kırmızı içki çalkalanıyordu. 

Saçları kızıl, gözleri koyu siyahtı. 
Beş yıl önce hiç ummadığım bir yerde… 

Hep ummadığım yerlerde ve zamanlarda görü-
yorum Tülsü’yü. Bir ilçedeki bir bankaya gir-
miştim, bir de baktım, az ötedeki banka 
memuruyla konuşuyor. Gözleri yeşildi, saçlarını 
topuz yapmıştı. Hemen çıktı bankadan, kapı-
daki arabaya binip gitti. 

Son olarak geçen yıl gördüm, bir Akdeniz 
kentinin bir kıyı motelinde. Yirmi başında var 
yok, incecik bir dal… Ben odamın önündeki 
çardağın gölgesinde kitap okuyordum. 

“Affedersiniz, saatiniz kaç?” sesine başımı 
kaldırdım ki, karşımda Tülsü… Yanında bir 
delikanlı. Denizden daha yeni çıkmışlar, su 
damlaları üstlerinde tomur tomur.  

Saati söyledim. 
Teşekkür etti. Yüreğim duracak sandım. 

Gittiler. Bir daha görmedim o motelde. 
Şarabımız yine bitmişti. 
• Bir şişe daha içer miyiz? diye sordum. 
• îçelim… dedi. 
-Akdeniz esmeri kadın bir şişe daha getirdi. 
– Kime Tülsü’ye tutkunluğumu anlatsam, 

benimle alay ediyor. Tülsü orada şurada diye, 
beni ordan oraya göndermeye kalkıyorlar. Beni 
deli yerine koyup aşağılıyorlar. Tülsü’ye tutkun-
luğumu dinle yip de benimle alay etmeyen ilk 
sizsiniz. 

Büyük bir acımayla, 
• Tülsü’yü bunca sevmenizin nedeni? diye 

sordum. 
• Nedeni pekçok, dedi, bikez O’nu arayıp da 

bulamadıkça, bulduğum zaman da kavuşama-
yınca, Tülsü’ye tutkum daha çok artı yor. Öyle 
bir tutku ki, gittikçe harlanıp yalazlanıp beni 
yakıyor, içim köz köz… O’na hiç kavuşamadan 
kendi yangınımdan kül olup tükeneceğimi bili-
yorum. Tülsü öyle iyi, öyle iyi ki… Neden iyi? 
Yanılıp da kendilerini Tülsü sanarak birlikte ol-
duğum öteki kadınlar gibi benimle kavga et-
medi, kavga fırsatları yaratmadı, benimle 
ilişkilerinde çıkarcılık gütmedi, ne versem daha 
da oburlaşan bir gözü doymaz değildi, seni se-
viyorum diye ne beni ne kendini kan dırdı, hiç 
ikiyüzlülük etmedi, hiçbir gizli hesabı olmadı. 
Çünkü bütün bunlann olabilmesi için paylaşa-
cağımız zamanımız olmadıki… Tülsü benim 
için hep üçüncü boyutsuz anlık yaşam olarak 
kalıyor, bir şimşek parıltısı süresince yaşayabi-
liyorum O’nu. Bu yüzden O’nu seviyorum, hep 
seveceğim. Tülsü’yü sevmekten başka işim yok, 
olmayacak da… 

• Bağışlayın, dedim, geçiminizi nasıl sağlı-
yorsunuz? 

Bir akarı 
nız, geliriniz mi var? 
• Hiçbişeyim yok… dedi. 
• Nasıl yaşıyorsunuz öyleyse? 
• Tülsü’yü düşünmeme, sevmeme, ara-

mama bir an bile engel olmayan işler yaparak; 
 engel olmanın tersine, Tülsü’yü sevmem 

önemli ama yeterli değil, Tülsü’yü sevdiğimi 
bütün dünyaya da duyurmalıyım. 

Herkes bilmelidir ki ben Tülsü’yü seviyorum. 
Bunu anlatamazsam yaşamımın anlamı kal-
maz. Her insan bu dünyada var olduğunu ken-
dine göre bir yol bulup başkalarına kanıtlamak 
zorundadır. Yoksa anlamı kalmayan yaşam bir 
saçmalık olur. 

Anlayamamıştım. Açıklaması için, 
• Nasıl yani? diye sordum. 
• Bir insanın yaşamakta olduğunu salt ken-

disinin bilmesi yet 
mez; insan tek başına değil ki… Bir insanın 

bu dünyada var olduğunu, yaşadığını başka in-
sanların da bilmesi gerekir ve bunu nice çok 
insan bilirse o insan o denli daha çok vardır. 

Herkesin var ol 
ma nedeni başka başka; benimki Tülsü’yü 

sevmek. Ben Tülsü’yü 
severek, sevdiğimi de herkese duyurarak var 

olabiliyorum bu dün yada. 
• Nasıl yapıyorsunuz bunu? 
• Herkese anlatarak işte. Örneğin bu gece 

size anlattım. Şimdi siz biliyorsunuz ki, ben 
Tülsü’yü seviyorum. Bu yüzden de ben sizin 
için artık varım, benim yaşamakta olduğumu 
biliyorsunuz. 

Herkese de bunu anlatmaya çalışıyorum. 
Eskiden dağlara, boş kır lara çıkıp, ormanlara 
gidip sesim çıkabildiğince bağırıyordum: 

“Tülsü seni seviyorum!” 
Sesimin yankısını dinlerdim. Hep aynı bi-

çimde bağırmak güzel olmadığından, hem söz-
cüklerin yerlerini değiştirerek, hem de inceltip 
kahnlaştırarak sesimi değiştire değiştire 
bağırmaya başladım. 

Ormanda, kırda haykırdığı gibi, ama öteki 
masalardakilerin duyamayacağı alçak sesle 
inceden haykırdı: 

“Tülsü seni seviyorum! 
Seni seviyorum Tülsü 
Seviyorum seni Tülsü! 
Tülsü seviyorum seni! 
Seviyorum Tülsü seni 
Seni Tülsü seviyorum!” 
Sesimi bütün dünyaya duyurarak Tülsü’yü 

sevdiğimi herkesin öğrenmesini, bunu herkes 
öğrenince de, yaşadığımı, var olduğumu bütün 
insanların bilmelerini istiyorum. Bunun için de, 
yollarda, a-lanlarda, kalabalıklarda başladım 
şarkı gibi söylemeye: “Tülsü seni seviyorum!” 

• Sesiniz güzel midir? 
• Hayır. Çok da çirkin üstelik. Kulağım da 

hiç duyarlı değil. Ya sizin? 
• Benim de öyle. 
• Kulağım duyarlı olmadığı, sesim de çirkin 

olduğu için, her söyleşim ayrı sesle, ayrı bi-
çimde oluyor. Dünyayı dolaşıyorum böyle. Her 
gittiğim yerin postanesinden “Seni seviyorum 
Tülsü” diye Tülsü’ye telgraf çekiyorum. Pa-
rama göre, bir günde beşaltı telgraf çektiğim 
oluyor. 

• Öyleyse Tülsü’nün adresini biliyorsunuz. 
• Hayır nerden bilebilirim? Uydurma bir 

adres yazıp telgrafı gönderiyorum. 
• Bulunmayınca, telgraf size geri geliyor-

dur. 
• Sanırım. Ama bana değil. Çünkü benim 

adresim de uydur ma. Çokça kaldığım kimi 
kent postanelerinde artık beni tanıyıp alay et-
tikleri için değişik postanelerden çekiyorum 
telgrafları. 

Alay etsinler, ama öğrendiler ki artık ben 
Tülsü’yü sevmekte yim. Tülsü’yü sevdiğim ne 
denli çok bilinirse, ben de o denli varım. 

O içkili yerdeki masalar boşalmaya başla-
mıştı. Biz de geceyan-sından sonra kalktık. 

Yalpalayarak yürüyebiliyorduk ama, ne ko-
nuştuğumuzu bilemeyecek, konuşulanları anla-
mayacak denli de sarhoş değildik. 

• Dört gündenberi öğleden sonraları biriki 
saat Kültür Sarayı Alanı’ndayım, yarın oraya 
gelin… dedi. 

• Ne yapıyorsunuz orda? diye sordum. 
– Orda “Tülsü seni seviyorum!…” diye hay-

kırıyorum sesim kısılana dek… 
Hani ne iş yaptığımı sormuştunuz ya, işte 

bu benim işim oldu. Bu işe nasıl başladığımı 
anlatayım. Son telgrafı da çekmiştim o gün 
Tülsü’ye, hiç param kalmamıştı. O yana bu 
yana dolaşıp dururken Kültür Sarayı Alanı’na 
geldim. Gördünüz mü bilmem, çok eğlenceli 
bir yer. 

Orada herkes kendi hünerini, zenaatini, 
marifetini gösteriyor. Kimisi köpek cambazlığı 
yapıyor, üçdört küçük köpeğe akıl almayacak 
cambazlıklar yaptırıyor. Kimisi tekbaşına üç-
dört çalgı çalıp konser veriyor. Biri çalgı çalıp 
biri şarkı söyleyen ikililer de var. Kimisi, iste-
yenin hemen orda karikatürünü çiziyor. Bir 
kızla bir oğlan pandomim yapıyor. Bir adam 
kılıç yutup yine çıkarıyor.  

Cam kırıkları üstüne yatıp karnına beş kişi 
çıkaran biri var. Bir sakallı, yere renkli tebe-
şirle resim çiziyor. Beş maymununa cambaz-
lıklar yaptıran biri alkışlanıyor. Birisi, küçük 
bir kutu sahnede kukla oynatıyor. Daha neler 
neler, kimler kimler var orda. Bunların başla-
rına kalabalık toplanıp seyrediyor. En çok ilgi 
gören daha kalabalık oluyor. Numara ve gös-
teri bitince, o kalabalıktan isteyenler para a-
tıyorlar göstericinin kutusuna ya da önüne, 
bozuk paralar birikiyor. 

Olağanüstü bir yer orası, hele benim için… 
Tülsü’yü sevdiğimi ilan edeceğim en güzel 
yer… Ben de bir yere, hem de kıyıda bir yere 
durup başladım haykırmaya… Tülsü’yü nasıl 
ve ne çok sevdiğimi haykıra haykıra anlatıyor-
dum. Hiç ummamıştım benim de başıma top-
lanacaklarını. Ama çok kişi toplandı. Kimi 
alay ediyor, kimi bağırıyor, kimi de dinliyordu. 

Yorulana dek haykırarak anlattım. Sustum. 
Paralar atmaya başladılar. Öyle çok para ki… 

Hemen postaneye koşup telgraf çektim Tül-
sü’ye. O gündenberi hergün öğleden sonraları 
o alana gidiyorum. İsterseniz yarın siz de 
gelin. 

Bir taksiye birlikte bindiğimizi, şoföre ote-
lin adını söylediğimi anımsıyorum, sonrasını 
hiç bilmiyorum. Demek, sandığımdan daha 
sarhoşmuşum. 

Ertesi sabah çok geç uyandığımda dün ge-
ceyi bir düş gibi anımsıyordum. O gün öğleden 
sonra Kültür Sarayı Alanı’na gittim. Gerçekten 
dün gece adamın anlattığı gibi olağanüstü eğ-
lenceli bir yerdi. Ağzında ateş yakan, yılan oy-
natan, büyük bir kafes içindeki güvercinlerine 
havada takla attıran, beş dakikada portre 
çizen… Aralarından geçip dolaştım. 

Sonunda onu buldum. Alanın bir kıyı yerin-
deydi. “Seviyorum seni Tülsü!” diye haykırışını 
duymasam onu bulmam kolay olmayacaktı. 

Başı çok kalabalıktı, çepeçevre çevirmiş-
lerdi. Ben de kalabalığın arasına daldım. Beni 
görmüş olabileceğini hiç sanmıyorum. Çünkü 
ben oraya gittiğimde gözleri kapalı, haykır-
maktaydı. Buna ancak haykırmak denilebilir, 
bir şarkı değildi bu. Sesi gerçekten çirkindi, 
ama canı yanan, acı çeken bir insan gibi haykı-
rıyor, bağırıyor, arada inliyordu. 

Kalabalıkta kadınlar, erkekler, yaşlılar, 
gençler, her kesimden insan vardı. Kimileri 
teyp getirmişler, onun haykırmalarını ses ban-
dına alıyorlardı. Kendisinin de dediği gibi, o 
kalabalık içinde alay edenler, bağıranlar, hatta 
taş atanlar bile vardı. Ama öbürleri, taş atan-
ları önlüyorlardı. 

Ben de yanımda bir teyp getirip haykırmala-
rını ses bandına almadığıma yandım. Ama er-
tesi gün teyple gelecektim. Bikaç kişi o-nun 
haykırmalarını yazıyordu. Sonradan akıl edip 
ben de yazmaya başladım. Parçapürçük yaza-
bildiklerine şunlar: 

“Heeey, duyun artık, duyun ve öğrenin kii 
ben Tülsü’yü seviyorum. Bunu duymayan tek 
kişi bile kalmasın, sağırlar da duysun, öğren-
sin, bilsin. Emzikli kadınların süt dolu meme-
leri duysun… Sevişenlerin kaynayan kanı, yeni 
doğanların damarlarında dolanan taze kanı 
duysun. Sevenlerin birbirine ilk değen parmak-
lan duysun… îlk öpüş dudakları duysun. 

Duyumsuzluk ağrılarını kasıklarında du-
yumsayanlar duysun.. Ve tarih ve zaman ve 
coğrafya duyup öğrensin ki ben, Tülsü’yü 
seviyorum.” 

Haykırışında, sanki dahaca sözcükleri 
oluşmamış mağara insanının can acısı vardı. 

Yüzbin yıl önceki insan da, yüzbin yıl son-
raki insan da, duyduğu can acısıyla işte 
böyle bağırır olmalı. O kalabalıktan pek-
çoğu, adamın dilini bilmiyor, ama yine de 
dikkatle onu dinliyordu. Öyleyse dinledikleri 
anlam değil, sesti; acıyı; özlemi, tutkuyu din-
liyorlardı. Arada kulak tırmalayan, arada 
yürek burkan bir ses… Kimileyin gürlerce-
sine, kimileyin ağlamaktan kısılmış boğuk 
bir sesle, kısık sesi de çıkmayınca fısıldaya-
rak, fısıldayamayın-ca dudaklarını kıpırdata-
rak anlatıyordu: “Tülsü seni seviyorum!” 

Bunca insanın bu ilkel haykırmalara 
neden ilgi duyduğunu düşündüm. Yoksa 
kadın olsun erkek olsun, genç olsun, yaşlı 
olsun, bunların hepsi de “Tülsü seni seviyo-
rum!” diye haykırmak istiyorlar da, bu yü-
rekliliği gösteremeyince, kendilerini böyle 
haykıran adamın yerine mi koyuyorlardı? 
Belki de bu adam, ağlayarak, inleyerek, hay 
kırarak, hepimizin yerine, Tülsü’yü sevdiğini 
ilan ediyordu. Yığılıp kaldı. Önüne paralar 
bıraktılar. Kalabalık dağıldı. Bisü-re öyle 
kaldı. Bu yaptığın oyun mu diye düşündüm. 

Bu alandaki göstericilerin hepsi gibi o da bir 
oyun mu oynuyordu? Biraz sonra toparlanıp 
kalktı. Beni gördü. Selamlaştık. Yerden para-
lan aldı. 

– Haydi postaneye gidip Tülsü’ye telgraf çe-
kelim… dedi. 

Aynı gösteriyi yineleyip yinelemeyeceğini 
sordum. Hayır, ancak bikez yapabiliyordu. 

– Hergün aynı sözleri mi söylüyorsunuz? 
dedim. 

– Hayır, dedi, ben oyuncu değilim ki… Her 
an yaşam değişiyor çünkü, ses ve söz de za-
mana göre değişiyor. 

Bir postaneye gittik. Yaşından umulmayan 
dinç adımlarla basamakları atlayarak çıktı. 

Büyük salonda telgrafını yazmak için masa-
larda boş yer arandı. 

Ben yanıbaşındaydım. “Seni seviyorum 
Tülsü” yazdığını okudum. 0 uydurma adres 
yazmaktaydı. Telgraf gişesindeki bir memurun, 
yanındaki memura onu gösterip alaylı alaylı bi-
şeyler söylediğini gördüm. Demek, onu burda 
tanıyorlardı. Ama telgrafını almazlık 
etmediler. 

Postaneden çıktık. 
• Şimdi kentin başka postanelerinden de 

Tülsü’ye telgraf çekip bu kentten ayrılaca-
ğım… dedi. 

• Nereye gideceksiniz? dedim. 
• Bilemiyorum, dedi. Tülsü’yü bulabilece-

ğimi umduğum her hangi bir yere. 
El sıkıştık, ayrıldık. Bisüre arkasından bak-

tım. Epiy gittikten sonra, arkasından baktığımı 
anlamış gibi o da dönüp bana baktı, el salladı. 
Ben de el salladım. 

Sonra o postaneye girdim. Gişeden bir tel-
graf kâğıdı alıp “Seni seviyorum Tülsü” diye 
yazdım. Kime gönderebilirdim bu telgrafı? 

Sevgili V.D. birden sen geldin aklıma, senin 
adresini yazdım, telgrafı verdim gişedeki me-
mura. 

“Seni seviyorum Tülsü!” 
Bişey anlamamışsındır telgrafımdan ve kim-

bilir nasıl şaşırmışsındır. 
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ÇORLU Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçek-
leştirilen toplantıda, devam eden çalışmalar 
masaya yatırıldı ve gelinen son durum hak-

kında değerlendirmeler yapılarak karşılıklı görüş alış-
verişinde bulunuldu. Toplantının ardından Tekirdağ 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile Çorlu 
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yapım ve iyileştirme 
çalışmaları devam eden Kuzey Yolu, Cemal Gürsel Bul-
varı, Çetin Emeç Bulvarı, İsmet Paşa Bulvarı, Salih 
Omurtak Caddesi, Atakent Gazi Osmanpaşa Bulvarı, 
Bülent Ecevit Bulvarı ve Çorlu Şehirler Arası Otobüs 
Terminali projelerini yerinde inceleyerek çalışmalarda 
izlenilecek yol haritası hakkında değerlendirmeler 
yaptı. Genel değerlendirme toplantısı ve inceleme 
programı hakkında bir açıklama yapan Tekirdağ Büyük-
şehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Bugün Tekir-
dağ Büyükşehir Belediyesi ve Çorlu Belediyesi olarak, 
verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantımızın ardın-
dan devam eden çalışmalarımızı yerinde inceleyerek 
gelinen son durum hakkında bilgiler aldık. Hizmet, yatı-
rım ve projelerimizi şekillendirirken ilçe belediyeleri-
mizle koordineli bir şekilde hareket ediyoruz. Bu, 
bizlere ihtiyaçların belirlenmesi ve sorunların çözümü 
noktasında önemli bir avantaj sağlıyor. İlçe belediyele-
rimizle el ele vererek güzel kentimiz için özverili çalış-
malar yapmaya devam edeceğiz" dedi.
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H er yıl mayıs ayının ikinci pazar 
günü kutlanan Anneler Günü 
için tercih edilen hediyeler yine 

değişmedi. MediaMarkt’ın 29 Nisan-9 
Mayıs tarihlerini kapsayan satış verilerine 
göre annelere en çok kahve makinesi, 
blender ve blender setleri hediye edildi. 
Bu ürünleri akıllı telefonlar, toz torbasız 
elektrikli süpürgeler ile tencere setleri iz-
ledi. MediaMarkt’ın Anneler Günü’ne 
özel olarak yaptırdığı ‘Anneler ne ister’ 
araştırmasından ‘Anneler teknolojik ürün 
istiyor’ sonucu çıkmıştı. Araştırmadan 
çıkan ‘Anneler hayatlarını kolaylaştıracak 
ürün bekliyor’ sonucuna bakıldığında alı-
nan hediyelerin bu taleple örtüştüğü dik-
kat çekti. Teknolojiseverlerin hem kendi 
annelerine hem de ailesindeki diğer anne-
ler aldığı en popüler hediye olan kahve 
makineleri; pratik kullanımı, işlevselliği ve 
diğer teknolojik ürünlere oranla ulaşılabi-

lir fiyatlı olmasıyla ön plana çıkıyor. Me-
diaMarkt’ın geçtiğimiz günlerde yayım-
landığı “Anneler Ne İster” araştırması 
incelendiğinde kahve makinelerinin geç-
miş yıllarda da en çok satın alınan hedi-
yeler arasında yer aldığı görülüyor. Buna 
karşılık araştırmada annelerin robot, dik 
veya toz torbasız süpürgelere olan talebi 
daha fazlaydı. 

Herkesin tercihi 
Veriler incelendiğinde en çok satılan 
ikinci ürünün ise blenderlar olduğu görü-
lüyor. Yine geçmiş yıllarda teknolojiseve-
lerin annelerine en çok hediye ettiği 
ürünlerden olan blenderlar bu sene de 
güçlü satış grafiğini devam ettirse de aynı 
kahve makinelerinde olduğu gibi bu ürün 
de annelerin öncelikli ihtiyaçları arasında 
ilk sırada yer almıyor. 
“Anneler Ne İster” araştırmasında göze 

çarpan bir bulgu da annelerin ihtiyaçla-
rına yönelik hediye talebiydi. Bu ihtiyaç-
lar arasında farklı kategorilerden çok 
çeşitli ürünler yer aldı, bunların bir kısmı 
ise kendilerine hediye olarak geldi. Fakat 
MediaMarkt’ın en çok satılanlar listesine 
üçüncü sıradan giren bu ürün kategorisi, 
herkesi olduğu kadar elektronik peraken-
decisi MediaMarkt’ın geniş ürün yelpa-
zesiyle sunduğu fırsatlara da bir örnek 
oldu. Buna göre listede üçüncü sırayı 
kapan ürün, tencereler oldu. Listenin bu 
basamağa kadar olan kısmı annelerin ih-
tiyaçlarına yönelik yapılan alışverişler 
olsa da her annenin talebiyle de birebir 
örtüşmüyor. Listenin dördüncü basama-
ğında yer alan akıllı telefonlar, araştır-
mada annelerin elektronik aletler 
arasında en çok istediği ürünlerden. 
Kampanya dönemi boyunca farklı fiyat 
ve özelliklerdeki birçok akıllı telefonda in-

dirim gerçekleştiren MediaMarkt, bu yö-
nüyle de farklı bütçe aralığından herkese 
hitap etti. 

Son dakikacılar blender aldı 
MediaMarkt’ın Anneler Günü kampan-
yasındaki satış verileri incelendiğinde dö-
nemsel farklılıklar da görülüyor. 26 Nisan 
– 2 Mayıs ve 3 – 9 Mayıs tarihleri ara-
sında dönemler incelendiğinde ilk sıra-
lara yerleşen ürünler birbirinden 
ayrışıyor. İlk kampanya döneminden ya-
rarlanan ve hediye konusunda daha ga-
rantici olarak varsayılabilecek grubun en 
çok satın aldığı ürünler sırasıyla kahve 
makinesi, tencere ve toz torbasız süpür-
geler oldu. Hediyesini 3 – 9 Mayıs tarih-
leri arasında alanlara bakıldığında ise 
teknolojiseverlerin en çok tercih ettiği 
ürünler sırasıyla blender, akıllı telefon ve 
buharlı ütü kategorileri oldu.

LÜLEBURGAZ’DA Kurtuluş ve Siteler 
Mahallelerinde ağaçların yanlış budan-
dığı iddialarına son noktayı Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü Hüseyin Becerenel 
koydu. Becerenel, Lüleburgaz’daki ağaç-
ların Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü bünyesindeki 1 ziraat 
mühendisi ve 2 ziraat teknikerinin deneti-
minde budandığını kaydeden Becerenel, 
söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadı-
ğını belirtti. Becerenel, haberlerde yer 
alan ağaçların Top Akasya cinsi ağaç ol-
duğunu ve bu ağaçların üst dallarında 
yabani akasya dallarının çıktığını belirte-

rek, bu ağaçların üstten budanıp gelişi-
mine destek olunduğunu söyledi. Becere-
nel, “İddia sahibinin görüşünün yer aldığı 
ancak belediyemizin görüşünün alınma-
dığı haberdeki iddialara göre söz konusu 
ağaçların yanlış budanması kesinlikle söz 
konusu değildir. Bahsi geçen Top Akasya 
ağaçları Park ve Bahçeler Müdürlüğü-
müz ekipleri tarafından altından aşılan-
mış ağaçlardır. Söz konusu ağaçların üst 
kısımlarında yabani akasya ağaçlarının 
dalları oluştuğundan bu ağaçların üst 
dalları budanmaktadır. Böylece daha ön-
ceden altından aşılanmış olan Top 

Akasya ağaçlarının gelişimine yardımcı 
olunur” dedi. 

Daha yeşil Lüleburgaz 

Lüleburgaz Belediyesi’nin her alanda ol-
duğu gibi çevre alanında da çalışmalarını 
aklın ve bilimin ışığında sürdürdüğünü 
kaydeden Becerenel, “Vatandaşlarımızın, 
2021 Çevre Yılı içerisinde olduğumuz ve 
daha yeşil, daha yaşanabilir bir Lülebur-
gaz hayaliyle çalışmalarımızı sürdürdü-
ğümüz bugünlerde tek taraflı görüşün 
alındığı iddialara dayanan haberlere itibar 
etmemesini rica ediyorum” diye konuştu.  

Tekirdağ  
değerlendirmede

BAŞKAN Kadir Albayrak, Hayrabolu ilçesine 
gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Çerkez-
müsellim ve Danişment Mahalleleri ara-

sında zemin iyileştirme çalışmaları tamamlanan yol, 
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hayrabolu Katlı Yer-
altı Otoparkı üzerinde bulunan ve Eski Ticaret Bakanı 
Halil Başol'un adının verildiği park ile Hayrabolu Rek-
reasyonel ve Sportif Tesislerinde devam eden çalış-
maları yerinde inceledi. İncelemelerin ardından konu 
ile ilgili açıklama yapan Başkan Kadir Albayrak, "Kısa 
süre içerisinde sathi kaplamasını gerçekleştireceği-
miz yolumuz vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Biz bü-
yükşehir belediyesi olarak tüm ilçelerimizde olduğu 
gibi Hayrabolu'da da çalışmalarımızı hız kesmeden, ti-
tizlikle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız ve Tekirdağ için 
çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Hayrabolu çıkarması 

TRT'de yayınlanan dizinin ardından il-
ginin arttığı Osmanlı'nın "kuruluş kenti" 
Söğüt, Pakistan, Afganistan, Bangla-
deş, Suudi Arabistan, Azerbaycan, 
Türkmenistan, Dağıstan, Afrika gibi 
coğrafyalardan ziyaretçileri ağırlıyor. 
İngiltere'de yaşayan emekli Pakistanlı 
Rab Nawaz Khan, eşi ve oğluyla Ertuğ-
rul Gazi ile Şeyh Edebali türbelerini zi-

yaret etmek için Bilecik'e geldi. 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbir-
lerinin alındığı Ertuğrul Gazi Türbe-
si'nde dua eden aile üyeleri, hatıra 
fotoğrafı çektirdi. Rab Nawaz Khan, 
Pakistan'da büyük ilgi gören "Diriliş Er-
tuğrul" dizisini ilgiyle takip ettiklerini 
söyledi. Ertuğrul Gazi'yi, Osmanlı'nın 
kuruluş topraklarını merak ettiklerini 

belirten Khan, "Türkiye'yi çok beğeniyo-
ruz. Pakistanlıyız ama biz hepimiz bir 
devletiz. Biz Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz, beğeniyo-
ruz. Biz Müslümanlar bir aileyiz." dedi. 
Khan, Pakistan'da yaşayan pek çok kişi-
nin Bilecik'e gelerek Ertuğrul Gazi ve 
Şeyh Edebali türbelerini ziyaret etmek 
istediğini sözlerine ekledi. 

Dünya’da Diriliş Ertuğrul etkisi

İl genelinde hizmet, yatırım ve çalışmalarını 
titizlikle sürdüren Tekirdağ Büyükşehir Bele-
diyesi ile Çorlu Belediyesi'nin üst yönetimi ve 

yetkilileri tarafından ilçede devam eden  
çalışmalar hakkında değerlendirme  

toplantısı yapıldı 

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi  

tarafından Hayrabolu ilçesinde  
gerçekleştirilen çalışmaları yerinde 

 inceleyerek, yetkili personelden bilgi aldı. 

MediaMarkt’ın Anneler Günü dönemini kapsayan 29 Nisan-9 Mayıs arası en çok satılan ürünler  
listesinde blender ve kahve makineleri yine zirveye oturdu. Bunları akıllı telefonlar, elektrikli  

süpürgeler ve tencere setleri izledi. MediaMarkt’ın Anneler Günü için yaptırdığı ‘Anneler ne ister’  
araştırmasından ‘Anneler teknolojik ürün istiyor’ sonucu çıkmıştı.

“Diriliş Ertuğrul” dizisinden etkilenen Pakistanlı aile, yaşadıkları İngiltere'den binlerce kilometre 
 yol katederek, Ertuğrul Gazi'nin Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan türbesini ziyaret etti 

ANNELERE EN 
COK NE ALINDI? 

Kampanya dönemi 
boyunca farklı fiyat 
ve özelliklerdeki 
birçok akıllı  
telefonda indirim 
gerçekleştiren  
MediaMarkt, bu 
yönüyle de farklı 
bütçe aralığından 
herkese hitap etti. 

Lüleburgaz çevreyi önemsiyor



YENİ tip koronavirüs aşı verileri-
nin derlendiği 
"Ourworldindata.org" sitesine 

göre, Çin, 332 milyon 960 bin doz ile dün-
yada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 
261 milyon 600 bin ile ABD, 171 milyon 
100 bin ile Hindistan, 53 milyon 330 bin ile 
İngiltere, 47 milyon 370 bin ile Brezilya, 35 
milyon 80 bin ile Almanya, 25 milyon 600 
bin ile Fransa, 25 milyon 240 bin ile Tür-
kiye, 24 milyon 500 bin ile İtalya, 21 milyon 
990 bin ile Endonezya, 21 milyon 790 bin 
ile Rusya, 21 milyon 230 bin ile Meksika, 

19 milyon 830 bin ile İspanya, 16 milyon 
260 bin ile Kanada, 15 milyon 710 bin ile 
Şili, 13 milyon 760 bin ile Polonya, 11 mil-
yon 190 bin ile Bileşik Arap Emirlikleri 
(BAE), 10 milyon 750 bin ile Suudi Arabis-
tan, 10 milyon 510 bin ile İsrail ve 10 mil-
yon 130 bin ile Fas izledi. Nüfusa oranla 
her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke 
Seyşeller oldu. Uygulanan doz sayısının 
ülke nüfusunu aştığı Seyşeller'de, her 100 
kişiye düşen doz sayısı 129,88 oldu. Bu ül-
keyi 121,41 doz ile İsrail, 113,1 ile BAE, 
100,22 ile San Marino, 82,16 ile Şili, 81,98 

ile Bahreyn, 81,4 ile Malta, 79,88 ile Mal-
divler, 78,56 ile İngiltere, 78,22 ile ABD, 
71,18 ile Macaristan, 69,28 ile Moğolistan, 
64,03 ile Katar, 62,4 ile Butan, 62,15 ile 
Monako, 59,06 ile Uruguay, 55,83 ile Sır-
bistan ve 54,01 ile İzlanda izledi. 

Türkiye en çok aşı yapılan 8. ülke 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türki-
ye'de bugüne kadar 25 milyon 240 bin 899 
doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam 
aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer 
alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 29,66 

oldu. 14 milyon 677 bin 617 kişiye ilk doz, 
10 milyon 563 bin 282 kişiye de ikinci doz 
aşılar uygulandı. Bugüne dek kullanımına 
veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 
aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı 
uygulanıyor. Dolayısıyla uygulanan doz sa-
yısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının ta-
mamlanmış olduğu anlamına gelmiyor. 
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldome-
ters" internet sitesine göre, dünya genelinde 
vaka sayısı 159 milyon 667 bini aşarken, 
virüs nedeniyle 3 milyon 319 binden fazla 
kişi yaşamını yitirdi.

1 milyardan fazla insan aşılandı 
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Amerikalılar  
tepkili

BİDEN'IN başkan seçildiği son se-
çimde, Demokrat Partinin aday aday-
ları arasında yer alan Vermont 

Senatörü Bernie Sanders, yaptığı açıklamada, İs-
rail'in Doğu Kudüs'teki zorunlu göçü durdur-
ması ve ABD'nin bu konuda sesini yükseltmesi 
gerektiğini vurguladı. Bir diğer aday adayı, Mas-
sachusetts Senatörü Elizabeth Warren da Twitter 
hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin 
Doğu Kudüs'ten zorla tahliye edilmesini "iğrenç 
ve kabul edilemez" şeklinde niteleyerek "ABD, İs-
rail hükümetine tahliyelerin yasa dışı olduğunu 
ve derhal durdurulması gerektiğini açıkça söyle-
meli." ifadesini kullandı. Partinin sol eğilimi önde 
gelen siyasetçilerinden, Temsilciler Meclisi üyesi 
Alexandria Ocasio-Cortez de İsrail'in aileleri şid-
det kullanarak tahliye etmesini kınayarak Filistin-
lilere dayanışma mesajı verdi. 

Zulme uğramak nedir bilirim 

Öte yandan bazı siyasetçiler, Filistinlerin uğra-
dıkları muamele ile siyahilerin ABD'de ve Güney 
Afrika'da maruz kaldığı ayrımcılık arasındaki 
benzerliklere dikkati çekti. Afro-Amerikalı Temsil-
ciler Meclisi üyesi Cori Bush, Twitter hesabında 
yaptığı paylaşımda, "Kendi insanlığını savundu-
ğun için zulme uğramak nedir bilirim. Filistinli 
kardeşlerimizin mücadelesini güçlü şekilde des-
tekliyorum." ifadelerine yer verdi. 

Filistinlilere karşı apartheid sistemi 

Filistin kökenli Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida 
Tlaib de MSNBC televizyonuna yaptığı açıkla-
mada, İsrail'in Filistinlilere yönelik baskılarını 
Güney Afrika'da 1990'lı yıllara kadar uygulanan 
ırk ayrımcılığına dayalı apartheid rejimine ben-
zetti. Babaannesinin halen İsrail işgali altındaki 
Batı Şeria'da yaşadığını belirten Tlaib, "İsrail, Fi-
listinlilere karşı apartheid sistemi uyguluyor. 
ABD'li vergi mükelleflerinin parası insan hakla-
rını ihlal etmek için kullanılmamalı." değerlendir-
mesinde bulundu. 

Kudüs ve Gazze'deki olaylar 

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Ma-
hallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç teh-
didi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail 
polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal 
kentteki gerilimi tırmandırıyor. İsrail polisi, 7 Ma-
yıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı ba-
sarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla 
müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran sal-
dırıda 205 Filistinli yaralanmıştı. İsrail polisi, dün 
sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek 
için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere 
göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombala-
rıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı. 
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırı-
sında ise 9'u çocuk 20 Filistinlinin şehit 
olduğunu duyurmuştu.

The Hill internet sitesinin haberine 
göre, hem sol hem de merkezi siyasi 
eğilimleriyle bilinen siyasetçiler, hafta 
sonundan bu yana sosyal medya he-
saplarında İsrail'in şiddet eylemlerini 

kınayan mesajlar yayımladı

KUDUS’UN ISGAL TARIHI 
Bugünlerde Şeyh Cerrah mahallesinde ve Mescid-i Aksa’da Filistinlilere ve Müslümanların en kutsallarına yapılan  
saldırılar 19. yüzyıldan beri adım adım işletilen bir planın ve projenin artık son adımlarının yaklaştığını gösteriyor

B ugünlerde Şeyh Cerrah mahalle-
sinde ve Mescid-i Aksa’da Filis-
tinlilere ve Müslümanların en 

kutsallarına yapılan saldırılar 19. yüzyıl-
dan beri adım adım işletilen bir planın ve 
projenin artık son adımlarının yaklaştığını 
gösteriyor. Peki nedir bu son adımlar? 
Şeyh Cerrah hadisesi, Kudüs’te kalan 
Müslümanların tamamıyla yerlerinden 
edilmesi, Ramazan ayında Mescid-i Ak-
sa’ya yapılan saldırı ise buradaki İslam’ın 
kutsal mabetlerinin yıkılarak yerine tapı-
nağın inşa edilmesi. Zira her iki mekânın 
da sembolik bir değeri var. “Şeyh Cerrah” 
adını Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi’nin 
tabibi Hüsameddin Cerrahi’nin 12. yüz-
yılda burada inşa ettiği zaviyeden ve tür-
besinden alıyor. Bu mahalle özellikle 19. 
yüzyıldan itibaren Kudüs’ü ve Filistin’in 
yöneten Hüseyni ve Neşaşibi gibi önemli 
ailelerin meskûn oldukları bir mekân. Bu 

aileler sembolik olarak Kudüs’ün demo-
grafik kimliğinin en önemli unsurlarından 
birini oluşturuyor. Dolayısıyla bu mahal-
leyi Müslümanlardan izale etmek, 
Kudüs’ü tamamıyla bir Yahudi şehri yap-
manın yaklaşan adımlarıdır. Mescid-i 
Aksa ise zaten Müslümanların ilk kıblesi 
ve aynı zamanda fethin sembolü. İsrail de 
kendisine başkent kıldığı Kudüs’ü Yahudi-
leştirme çabalarının bir ürünü olarak, bu 
en önemli sembolü ortadan kaldırmaya 
ve yerine bir tapınak inşa etmeye kararlı. 
Her zaman olduğu gibi, bu yönde adım 
atarak tepkileri ölçüyor. Tabii bir de mese-
lenin iç politika ve iktidar ayağı var. Belki 
de Filistin ve Kudüs’ün iki yüz yıllık bir 
süreç içinde yavaş yavaş elden çıkışının 
son sahneleri ortaya konuyor İsrail tara-
fından. Öncelikle 19. yüzyıl boyunca de-
mografi meselesi halledilmişti. Şimdi aynı 
oyun Kudüs’te oynanıyor. Kudüs’ün nü-

fusu ortaçağlar boyunca ve hatta 19. yüz-
yıla kadar hep on bin civarında olmuştur. 
19. yüzyılın ilk yarısında 11 bin civarında 
olan Kudüs nüfusunun, 6 bini Müslü-
man, 3 bin 500’ü Hıristiyan ve bin 800’ü 
Yahudiydi. Fakat Yahudiler 20. yüzyılın 
başında, göçler nedeniyle demografik üs-
tünlüğü ele geçirmişti bile. 10 bin Müslü-
man ile 10 bin Hristiyan’a karşılık, Yahudi 
nüfusu 30 bine, yani hem Müslüman 
hem de Hıristiyanların üç katına ulaş-
mıştı. İslam dünyası demografik olarak 
şehri 20. yüzyılın başında kaybetmişti. Fi-
listin’in genelinde de durum farklı değildi 
ve bu süreç yüzyıl içinde Filistin’in buhar-
laştırılmasına ve son nokta olarak da Ku-
düs’ün Müslüman demografisinin 
tamamen ortadan kaldırılmasına kadar 
geldi. Zaten resmi istatistiklere göre, Ku-
düs’ün elân nüfusunun yüzde 64’ü Ya-
hudi, yüzde 33’ü Müslüman ve yüzde 2’si 
Hıristiyanlardan oluşmakta. Demografi 
değişmişse o toprakları elde tutmak çok 
zor hale gelir. Zira siyasi değişimden evvel 
hep demografiler değiştirilir. 

Osmanlı belgeleri önemli 

Osmanlı belgelerinde devletin bu demo-
grafik değişimi fark ettiği, “Kudüs’ün 
adeta bir Yahudi beldesi haline 
geldiği”nin belgelerde ifade edildiği ve 
özellikle II. Abdülhamid döneminde çe-
şitli tedbirlerin alınıldığı kaydedilmekteyse 
de, zayıflayan devletin önlemlerinin 
Fransa, İngiltere ve Rusya’nın baskıları 
yanında çok da işe yaramadığı görül-
mekte. Bunların üstüne bir de (Yahudi 
göçlerinin ülkenin güvenliği için bir tehdit 
oluşturduğunu fark ederek tedbir alan) II. 
Abdülhamid’i deviren İttihat ve Terakki 
hükumetinin kısıtlamaları kaldırması tam 
bir felaket olmuştur. 

1.Dünya Savaşı önemli 

Hepimizin bildiği, I. Dünya Savaşı’nda 
Osmanlı Devleti’nin Arap topraklarını 
kaybetmesi ve 2 Kasım 1917’de ilan edi-
len Balfour Deklarasyonu ile 9 Aralık 
1917’deki İngiliz işgali Kudüs ve Filistin 
için sonun başlangıcı olmuştu. 19. yüzyıl 
boyunca süren demografik değişim ise 
artık siyasi bir dönüşüm için Kudüs’ü ve 

Filistin’i hazır hale getirmiştir. Kudüs ve 
Filistinliler 1920 ve 1930’larda direnç gös-
tererek pek çok isyan çıkarmışlarsa da 
hem artarak devam eden Yahudi göçü 
hem de İngiliz ordusu ve Siyonist çeteler 
bu kalkışmaları bastırmıştı. İşin ilginç ta-
rafı, I. Dünya Savaşı’nın bedelini ödeyen 
Filistinliler, hiç müdahil olmadıkları II. 
Dünya Savaşı’nın tazminatını da ödemek 
zorunda bırakıldılar; Nazi’lerin Yahudi-
lere yaptığı soykırımın bedelini de Filistin-
liler ödedi. Yeni kurulmuş olan Birleşmiş 
Milletler (BM), sanki bu iş için kurulmuş 
gibi, ilk iş olarak 1947’de İngiliz mandası 
altında, Müslüman ve Yahudi bölgeleri 
olarak ayırarak Kudüs’ün batısındaki iş-
gali resmileştirdi. Bu dayatmayı kabul et-
meyen Filistinliler ise Irgun ve Haganah 
gibi Siyonist çeteler tarafından tedhişe 
tabi tutuldu; Kudüs’ün Müslüman nü-
fusu daha da eritildi. 

14 Mayıs 1948 önemli 

14 Mayıs 1948’de İsrail’in resmen kurul-
masının ardından, ertesi gün Nekbe, yani 
Büyük Felaket gününde on binlerce Filis-
tinli kendi topraklarında mülteci konu-
muna düştü. Cebelü’l-Meşârif artık 
bugün de gündemde olan ve üzerinde İb-
rani Üniversitesi’nin kurulduğu diğer 
“Mount Scopus”a dönüşmüştü. 1950’de 
Batı Kudüs’ü başkent ilan eden İsrail 
1967 Altı Gün Savaşı’nda Doğu Kudüs’ü 
de işgal ederek şehrin tamamını ele ge-
çirdi. Bölgeye 200 bin yerleşimci iskân 
ederek şehrin demografik yapısını tama-
men değiştirdi. 1980’de Kudüs’ü İsrail’in 
“bölünmez ve ebedi” başkenti ilan eden 
İsrail, 1990’ların başında SSCB’nin dağıl-
masının ardından Rus ve Polonya Yahu-
dilerini Kudüs’e yerleştirerek ‘Büyük 
Kudüs’ü inşa etmeye başladı. Aslında 
ABD Kongresi 1995 yılında aldığı kararla 
ABD büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınma-
sını onaylamış olsa da, Trump iktidara 
gelinceye kadar bunu uygulamadı. 
ABD’nin bir önceki başkanı Trump 6 Ara-
lık 2017’de Kudüs’ün İsrail’in başkenti ol-
duğunu resmen tanıdı ve 14 Mayıs 
2018’de, İsrail’in kuruluş gününde ABD 
elçiliğini Kudüs’e taşıdı. Bu karar Rusya 
ve Avustralya tarafından da tanındı.

13 AĞUSTOS 2020’de yapılan İbra-
him Anlaşması’yla da İsrail Mısır ve 
Ürdün’den sonra Birleşik Arap Emir-
likleri ile de ilişkileri normalleştirerek 
kendi çıkarları doğrultusunda önemli 
bir adım atmış oldu.  
Artık İsrail Kudüs’ün işgalini tamam-
lamak için an kollamaktadır. Şüphesiz 
şimdi Arap Birliği, İslam İşbirliği Teş-
kilatı, BM ve benzeri uluslararası ör-

gütler (her zaman olduğu gibi) bunu 
kınayacak fakat İsrail bildiğini yap-
maya devam edecektir. Türkiye,  
Mısır, Suudi Arabistan ve İran gibi 
bölgenin Müslüman pivot ülkeleri bir-
leşmedikçe ve güçlü olmadıkları müd-
detçe, bu işgal süreci yakında  
Filistin'i ve Kudüs’ü tamamen ortadan 
kaldırmakta ve Mescid-i Aksa’yı  
yıkmakta beis görmeyecektir.

İsrail’den her şey beklenir 

Osmanlı belgelerinde  
devletin bu demografik  
değişimi fark ettiği, 
“Kudüs’ün adeta bir  
Yahudi beldesi haline  
geldiği”nin belgelerde 
ifade edildiği ve özellikle  
II. Abdülhamid döneminde 
çeşitli tedbirlerin alınıldığı 
kaydedilmekteyse de,  
zayıflayan devletin  
önlemlerinin Fransa, 
İngiltere ve Rusya’nın  
baskıları yanında çok da 
işe yaramadığı görülmekte.
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PROTESTOLAR esnasında tu-
tuklanırken gülümseyen Afifi'nin 
görüntüleri sosyal medyada çok 

fazla paylaşılarak direnişin sembollerinden 
biri haline geldi. Instagram üzerinden bir 
canlı yayına katılan Afifi, İsrail askerlerine 
neden bir kıza yardım etmeye çalıştığı için 
kendisine bu kadar öfkeli olduklarını sora-
rak, "Eğer öfkeliyseniz, zayıf olduğunuzun 
bilincindesinizdir. Orada gülümserken 
benim durumum işte buydu. Umurumda 
değildi öfkeleri, hiç korkmadım. Çünkü 
bana tavrı onun ne kadar zayıf olduğunu 
gösterdi. Ben güçlü olduğuma inanıyorum. 
Çünkü doğru tarafta olduğumu, haklı bir 
davayı savunduğumu biliyorum." dedi. Fi-
listin Gençlik Orkestrası'nın üyesi olan 
Afifi, gülümsediğinde kameraları hiç gör-
mediğini belirterek şöyle devam etti: 
"Benim tarafımda orada sadece protesto-
cuları, birlikte protesto yaptığım insanları 
görüyordum. Onlara bakıyordum ve tanı-
dığım kişilere gülümsüyordum. Yani orada 
gülümsemek benimle birlikte olanlara, 'Ben 
iyiyim, korkmuyorum, güçlüyüm ve gerçek-
ten korkmuyorum. Ben buradaki en güçlü 
kişilerdenim. Çünkü yaptığım ve inandığım 
şey doğru olan.' deme şeklimdi. Bunun in-
sani bir olay olduğunu biliyorum. Dünya-
nın hiçbir yerinde kimse, 'Evinden çık. 
Çünkü ben burada yaşamak istiyorum' 
diyen birini kabul etmez. İşte bu yüzden bu 
insanlığı ilgilendiren bir olay. Herkes bunu 
bilmeli. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok. 
Siz kabul eder miydiniz?" 

Herkes bu davanın yanında olmalı 

Davalarının sadece Filistinlileri ilgilendir-
mediğini, uluslararası bir mesele olduğuna 
dikkati çeken Afifi, tüm insanlığa bu davaya 
destek olmaları adına çağrıda bulundu. 
Afifi, İsrail'in Şeyh Cerrah'ta iki hedefi ol-
duğuna işaret ederek, "Kudüs'ün kuzeyin-
den güneyine de, doğusundan batısına da 
Şeyh Cerrah'tan geçmeden gidemezsiniz. 
Bu yeri, İsrail'e ait bir merkez yapmak isti-
yorlar. Bu birincisi. İkinci olarak da daha 
büyük bir İsrail rüyası var. Bu da Kudüs'ü 
doğudan batıya, yani Ölü Deniz'den Akde-
niz'e bir İsrail yolu yapmak. Bu iki yerin or-
tasında Şeyh Cerrah bulunuyor." 
değerlendirmesini paylaştı. Filistinlilerin 
yanında olmak ve yardımcı olmak isteyen-
lere seslenen genç müzisyen, "Haberin size 
gelmesi için beklemeyin, gerçekleri öğren-
mek için kendiniz araştırın. Çünkü yalan 
haberler ve İsrail propagandası her yerde. 
Medyaya harcadıkları çok fazla paraları 
var. Dünyaya Orta Doğu'daki tek demokra-
tik ülke olduklarını göstermeye çalışıyorlar 
ama bu doğru değil. Doğru haberleri ken-
diniz araştırın ve bunun gerçek olmadığını 
dünyaya gösterin." ifadelerini kullandı.
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Filistin halkı  
direnecek

YÖNETMEN Murat Çeri'nin 
ödüllü filmi "Bir Düş Gör-
düm", Nepal Uluslararası Film 

Festivali'nde (NIFF) International Fede-
ration of Film Societies (IFSS) tarafın-
dan seçilmiş festivallerde verilen "The 
Don Quijote Award"a layık görüldü. 
Ödül sahibi, İtalyan film yapımcısı 
Laura Mancuso Prizzitano, Hint film 
aktivisti Madhurima Barua Sen ile Ne-
palli film yapımcısı Ritar Sherpa'dan 
oluşan jürinin değerlendirmesiyle belir-
lendi. "Bir Düş Gördüm" daha önce 11. 
Dada Saheb Phalke Film Festivali, 

BangkokThai Uluslararası Film Festivali 
ve İskandinav Uluslararası Film Festiva-
li'nin de aralarında bulunduğu çok sa-
yıda uluslararası festivalden çeşitli 
ödüller aldı. Film, yakın zamanda "Bu-
dapeşte Bağımsız Film Festivali"nde, 
"Bükreş Film Ödülleri Festivali"nde, 
"İbiza Uluslararası Bağımsız Film Festi-
vali", panorama kategorisinde, İran'da 
ise "Roshd Film Festivali"nde yarışmaya 
devam edecek. 

Film hakkında 

TRT'nin ortak yapımcılığında çekilen ve 

uluslararası ismi "In My Dream" olan 
filmin görüntü yönetmenliğini Durmuş 
Sorkut, kostüm tasarımını ise Ebru Tun-
çoktay üstlendi.  
2018'de düzenlenen Boğaziçi Film Festi-
vali'nde Bosphorus Film Lab'in finalist-
lerinden olan, aynı yıl Malatya Film 
Festivali'nden de "TRT Ön Alım Yapım 
Desteği" ile dönen "Bir Düş Gördüm"de 
ayrıca Nevzat Yılmaz, Harun Reha Pa-
koğlu, Ferda Işıl, İsmail Hakkı, Nurdan 
Albamya, Mustafa Halazaroğlu, Emin 
Yalçın, Fatih Dokgöz, İsmail Kavra-
koğlu, Furkan Aydın Çelik, Muhammed 

Emir Balcı, Muhammed Yakup Baybars 
ve Yusuf Ekinci rol alıyor. Dokuz yaşın-
daki Tarık'ın yaşadığı bir trafik kazası 
sonrası başından geçenlere odaklanan 
"Bir Düş Gördüm"ün konusu şöyle: 
"Kazada babası hayatını kaybeden, an-
nesi komaya giren Tarık hafıza kaybı 
yaşar. Geçmişiyle bağı sadece gördüğü 
simgesel düşlerdir. Kazadan sonra köye 
dedesinin yanına giden Tarık, bu yeni 
hayatını, düşlerini ve orada yaşadıklarını 
hayata tutunma aracı olarak kullanır. Bu 
arada Tarık, annesi ölen bir sıpayı ya-
şatma çabasındadır." 

Bir Düş Gördüm ödülle döndü 

M odern Türk hikayesinin önde 
gelen isimlerinden şair, öykü ve 
roman yazarı Sait Faik Abasıya-

nık'ın vefatının üzerinden 67 yıl geçti. Hi-
kayeleri birçok dergi ve gazetede çıkan 
usta yazar, Mehmet Faik Bey ile Makbule 
Hanım'ın oğlu olarak 23 Kasım 1906'da 
Sakarya'da doğdu. Türk edebiyatının köşe 
taşı olarak da anılan Abasıyanık, ilköğreni-
mini yabancı dilde eğitim veren Rehber-i 
Terakki okulunda tamamladı. Adapazarı 
Lisesi'nde okurken ilk şiirini kaleme alan 
Abasıyanık, 1924'te İstanbul'a taşındıktan 
sonra eğitim hayatına İstanbul Erkek Li-
sesi ve daha sonra Bursa Lisesi'nde devam 
etti. 

Edebiyata ilgi duymaya başladı 

Sait Faik, Bursa Lisesi'nde yazdığı "Zem-
berekli Saat" ve "Uçurtmalar" adlı ilk hika-
yeleri ve ilk şiir denemelerinin ardından 
edebiyat hocası Mümtaz Bey'in teşvikle-
riyle edebiyata ilgi duymaya başladı. 
"Hamal" isimli şiirini ve ilk öyküsü "İpekli 
Mendil"i gençlik yıllarında kaleme alan 
Abasıyanık'ın "Uçurtmalar" adlı hikayesi, 9 
Aralık 1929'da Milliyet gazetesinin sanat 
sayfasında yayınlandı. 
Liseyi bitirince Edebiyat Fakültesi Türko-
loji (Darülfünun) Bölümü'ne kaydını yap-
tıran Abasıyanık, Türkoloji'yi güzel yazı 
yazmanın inceliklerini öğreten bir edebiyat 
okulu sandı. Fakat bölümünü daha çok dil 
ve edebiyat sahasında ilmi incelemelerle 
meşgul olduğunu görünce farklı ufuklar 
aramaya çıktı. Sait Faik Abasıyanık, bu 
dönemde sanat ve edebiyat çevreleriyle ta-
nışmaya başladı. Bu tarihlerde oturdukları 
ev, fakülte ve Şehzadebaşı kıraathaneleri 
aynı semtte olduğu için Sait Faik zaman 
zaman derslere gitse de Şehzadebaşı kıra-
athaneleri, özelikle o günün genç yazarla-
rının buluştuğu Halk kıraathanesi onun en 
çok görüldüğü yerlerdendi. Öykülerle ün 
kazanan usta edebiyatçı, 1931'de babası-
nın isteğiyle İsviçre'nin Lozan şehrine eko-
nomi eğitimi almaya gitti. 
Daha sonra buradan Fransa'ya geçerek 
Grenoble Üniversitesi Edebiyat Fakülte-
sinde eğitimine devam eden yazar, 1934'te 
okulu yarıda bırakarak İstanbul'a döndü. 
Babasının tavsiyesi üzerine ticaret yap-
mayı deneyen ama başarılı olamayan 
Abasıyanık, kısa bir süre Halıcıoğlu Er-
meni Yetim Okulunda Türkçe dersleri 
verdi. 

Öyküleriyle ilgi gördü 

Abasıyanık'ın 1934-1940 arasında "Varlık", 
"Ağaç", "Servet-i Fünun", "Uyanış", "Ses", 
"Yeni Ses", "Yaprak", "Yenilik" dergilerinde 
yayınlanan öyküleri ilgi gördü. 
Yazarın maliyetini babasının karşılama-
sıyla yayımlanan ilk kitabı "Semaver", 
Remzi Kitabevi tarafından okuyucuyla bu-
luşturuldu. 
Abasıyanık, yazmayla arasındaki ilişkinin 
ipuçlarını "Haritada Bir Nokta" öyküsünde 
şu sözlerle aktardı: "Söz vermiştim kendi 
kendime. Yazı bile yazmayacaktım. Yazı 
yazmak da bir hırstan başka ne idi? Bu-
rada, namuslu insanların arasında, sakin 
ölümü bekleyecektim. Hırs, hiddet neme 
gerekti? Yapamadım. Koştum tütüncüye. 
Kalem, kağıt aldım. Oturdum. Adanın 
tenha yollarında gezerken canım sıkılırsa 
küçük değnekler yontmak için cebimde ta-
şıdığım çakımı çıkarttım. Kalemi yonttuk-
tan sonra tuttum öptüm. Yazmasam deli 
olacaktım." İlk kez 1937'de "Kurun"da ve 
ardından 1940'ta "Varlık"ta yayımlanan 
"Çelme" öyküsü nedeniyle Askeri Mahke-

mede yargılanan ve beraat eden Abasıya-
nık'ın babası 1938'de hayatını kaybetti. 
Bunun üzerine kışları Şişli'deki evde, yaz-
ları ise Burgazada'da annesiyle birlikte ya-
şamaya başlayan edebiyatçının "Sarnıç" 
kitabı 1939'da, "Şahmerdan" kitabı 1940'ta 
Çığır Kitabevi tarafından yayımlandı. 
 Hikaye ve yazıları "Milliyet", "Kurun", 
"Vakit" gazeteleri ile "Varlık", "Ağaç", 
"Büyük Doğu", "Yücel", "Yeni Mecmua", 
"Servet-i Fünun", "İnkılapçı Gençlik", "Yü-

rüyüş" ve "Yedigün" dergilerinde yer buldu. 

28 mahkeme röportajı yaptı 

Abasıyanık, Varlık Yayınları tarafından 
1956'da "Mahkeme Kapısı" ismiyle kitaplaş-
tırılan eserine kaynak olacak 28 mahkeme 
röportajını, "Haber-Akşam Postası" gazetesi 
için yaptığı mahkeme muhabirliği sırasında 
gerçekleştirdi. Düzensiz hayatı ve alkol düş-
künlüğü yüzünden 1945'te rahatsızlanan 
Abasıyanık'a, 1948'de kesin siroz teşhisi ko-

nuldu ve 1951'de tedavi için Paris'e gitti. 
Sait Faik, 1953 yılında henüz sağ iken 
ABD'de bulunan uluslararası Mark Twain 
Derneği onur üyeliğine seçildi. Bu ilgiyi ken-
disine değil, Türk hikayeciliğine bağlayan 
usta edebiyatçı, özgür düşüncesini öyküle-
rine yansıtmakla beraber Tanzimat'tan beri 
süregelen giriş, gelişme, düğüm noktası ve 
sonuç çerçeveli öykü yapısını başka bir mec-
raya taşıdı. Acemice yazılmış zannedilen öy-
küleri, Cumhuriyet dönemi klasik öykü 
geleneğini yıkarak, Türk öykücülük sana-
tında bir devrim olarak değerlendirildi. 

Yaşar Kemal'le anısı 

Abasıyanık ile röportaj yapan Yaşar Kemal, 
bu söyleşide kendisiyle ilgili şunları anlat-
mıştı:"Akşamüstleri Tünel'den Taksim'e 
doğru sol kaldırımdan yürürseniz, gözünüze 
dalgın, siyah gözlüklü, yüzü kederli ama 
müthiş kederli-yüzündeki keder besbellidir, 
elle tutulacak gibi, yüzde donup kalmıştır-, 
pantolonu ütüsüz, ağarmış saçları kabarmış 
bir adam çarpar. Bu adamın, bu Beyoğlu 
kalabalığı içinde bir hali vardır ki (daha doğ-
rusu her hali) size bu koskocaman şehirde 
yalnız, yapayalnız olduğunu söyler. Bu 
neden böyledir? Orasını kimse de bilmez. 
Bazı adam vardır, insan yüzünde sırf hınç, 
kin okur. Bazısında gurur, bazısında neşe, 
bazısında bayağılık, aşağılık… Bu adamın 
üstünden başından da yalnızlık akar. Bir de 
bu adama, Kadıköy iskelesinin kanepelerin-
den birine oturmuş, heybeli köylüleri, çıplak 
ayaklı serseri çocukları, hanımefendileri sey-
rederken rastlarsınız. Bu adam hikayeci Sait 
Faik'tir." Usta edebiyatçı, 5 Mayıs 1954'te bir 
krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yemek 
borusu kanamasıyla başlayan ve kan kaybı 
nedeniyle komaya giren usta yazar, 11 
Mayıs 1954'te hayatını kaybetti. Abasıyanık, 
Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

UNUTULMAZ BIR ISIM 
SAIT FAIK ABASIYANIK

Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere  
yönelik saldırıları sırasında  
Mescid-i Aksa'yı savunurken 
başörtüsünden sürüklenerek  

göz altına alınan Filistinli sanatçı 
Mariam Afifi, serbest bırakıldıktan 

sonra açıklamalarda bulundu

Yönetmen Murat Çeri'nin birçok festivalden ödülle dönen filmi “Bir Düş Gördüm” Nepal Uluslararası Film Festivali 2021'de "The Don Quijote Award"ın sahibi oldu

"Son Kuşlar", "Semaver", "Sarnıç", "Şahmerdan", "Kumpanya"  
ve "Mahalle Kahvesi"nin arasında bulunduğu pek çok eseriyle  
hafızalarda yer bulan yazar, kaleme aldığı hikayeleriyle çağdaş 
hikayeciliğinin köşe taşı olarak anılıyor

ANNESİ, oğlunun vefatından sonra 8 
Kasım 1954'te hazırladığı vasiyetinde 
mal varlıklarının çoğunu ve yazarın 
eserlerinin telif haklarını, Sait Faik 
Abasıyanık Müzesi yapılması koşu-
luyla Burgazada'daki köşkün, Darüş-
şafaka Cemiyeti'ne bırakılmasını istedi. 

Makbule hanım ayrıca oğlunun adına 
her yıl bir hikaye armağanı verilmesini 
şart koştu. Vasiyetin 1964'ten intikal et-
tiği Darüşşafaka Cemiyeti, 22 Ağustos 
1959'da Sait Faik Abasıyanık Müzesi 
olarak açılan evin bakım ve onarımını 
üstlendi.

Darüşşafaka'ya jest yaptı



D ünya şampiyonu paralimpik yü-
zücü Beytullah Eroğlu, Tokyo Pa-
ralimpik Oyunları'nda altın 

madalya kazanmayı hedefliyor. Doğuştan 
iki kolu olmayan, kariyerinde Türkiye, Av-
rupa ve dünya şampiyonlukları bulunan ve 
2019'da Avrupa Paralimpik Yüzme Şampi-
yonası'nda bronz madalya kazanarak 
Tokyo Paralimpik Oyunları için kota almayı 
başaran Beytullah Eroğlu, memleketi Kah-
ramanmaraş'ta Gençlik ve Spor İl Müdür-
lüğüne bağlı tesislerde antrenmanlarını 
sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın "balık adam" diye hitap ettiği İs-
tanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü 
sporcusu Beytullah Eroğlu, yeni tip korona-
virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 
"tam kapanma" sürecinde antrenörü Eyüp 
Yaman'ın nezaretinde antrenmanlarına ara-
lıksız devam ediyor. Kariyerine olimpiyat 
madalyası da eklemeyi hedefleyen Beytul-

lah Eroğlu, 15 yaşında milli takıma seçildi-
ğini, 10 yıldır da milli takımın başarısı için 
azimle çalıştığını söyledi. 
Tokyo Paralimpik Oyunları'na az bir zaman 
kaldığını, Tokyo'dan önce Portekiz'de dü-
zenlenen Paralimpik Avrupa Yüzme Şam-
piyonasına katılacağını belirten Beytullah, 
"Avrupa Şampiyonası var. Bayramın 
üçüncü günü. İkinci bir bayramı yaşatmak 
için inşallah oraya gideceğiz. Dualarınızı 
bekliyoruz. Orada da kürsüye çıkmayı he-
defliyorum." dedi. 

Bir ilki daha yaşatmak istiyor 

Altın madalyayı çok istediğine değinen Bey-
tullah Eroğlu, şunları kaydetti: "Tokyo Pa-
ralimpik Oyunları benim üçüncü 
olimpiyatım. Orada da bayrağımızı dalga-
landırmak için geriye kalan 3 aylık za-
manda çok iyi hazırlanacağımızı 
düşünüyorum. Elbette emek verilmeden 

hiçbir şey kazanılmıyor. Uzun zamandır 
emek veriyoruz. Uzun yıllardır milli takım 
forması giyiyorum, emek veriyorum. Antre-
nörüme, kulübüme ve federasyonuma ay-
rıca teşekkür ediyorum. Onlar her zaman 
destekçim oldular.  
Olimpiyatlarda henüz madalyamız yok. 
Bütün ilkleri ülkeme yaşattım. İnşallah bir 
ilki daha yaşatarak olimpiyatlarda madalya 
almak istiyorum. İstiklal Marşı'mızı orada 
da söyletmek için çalışıyorum." Antrenör 
Eyüp Yaman da salgının gölgesinde müsa-
bakalara hazırlandıklarını dile getirerek, 
günde 11 antrenmanla çalışmaları sürdür-
düklerini ifade etti.  
Beytullah Eroğlu'nun, Türkiye, Avrupa ve 
dünyada birçok yarışı birincilikle tamamla-
dığını anlatan Yaman, "Altın madalyaya 
inancımız tam. Bütün çalışmalarımız bu 
yönde. Beytullah, 'Amcam Şeref Eroğlu 
üçüncü olimpiyat oyunlarında madalya al-

mıştı. Ben de bu sefer alacağım' diyor. İn-
şallah, Allah nasip eder üçüncü paralimpik 
oyunlarında da Beytullah, kürsüde madal-
yaya ulaşır." ifadelerini kullandı. 

Elimizden geleni yapıyoruz 

Yaman, Beytullah Eroğlu'nun kendilerini 
madalya ve derecelere alıştırdığını da sözle-
rine ekledi. Beytullah Eroğlu'nun antren-
manlarını yakından takip eden 
Kahramanmaraş Gençlik Spor İl Müdürü 
Cemil Boz ise salgın süresince milli sporcu-
ların antrenmanlarından geri kalmamaları 
adına ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. 
Paralimpik milli yüzücünün azimle çalış-
malarını sürdürdüğünü aktaran Boz, "Bey-
tullah'tan paralimpik oyunlarında da bir 
madalya görmek istiyoruz. Buna da ümidi-
miz var. Azimle çalışmalarına devam edi-
yorlar. Allah yollarını açık etsin." 
değerlendirmesinde bulundu. DHA 
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FRANSA Futbol Federasyonu, Pro-
fesyonel Futbol Ligi, Profesyonel 
Futbolcular Ulusal Birliği, CANAL 
+ ve beIN SPORTS'un ortaklaşa 
düzenlediği, bu yıl 29'uncusu gerçek-
leştirilecek organizasyonda, yılın fut-
bolcusu adayları belli oldu. Son iki 
haftasına girilen ligde en yakın rakibi 
Paris Saint-Germain'in (PSG) 3 

puan önünde lider konumda bulu-
nan Lille'in başarısına son hafta-
larda attığı kritik gollerle önemli 
katkı sağlayan Burak Yılmaz, yılın 
futbolcusu adayları arasına adını 
yazdırdı. Yılın en iyi futbolcusu 
adayları arasında Burak Yılmaz'ın 
yanı sıra PSG'den Neymar ve Kylian 
Mbappe, Olympique Lyon'dan 

Memphis Depay ve Monaco'dan 
Wissam Ben Yedder yer aldı. Burak 
Yılmaz'ın adı, yılın en iyi golü aday-
ları arasında da geçiyor. Takımının 
geçen hafta Lens'i 3-0 yendiği maçta 
attığı ikinci golle bu kategorinin 
adayları arasına giren 35 yaşındaki 
golcü oyuncunun rakipleri arasında 
Montpellier'den Andy Delort, Olym-

pique Marsilya'dan Dimitri Payet, 
Stade Brest'ten Irvin Cardona ve 
Lorient'ten Armand Lauriente bulu-
nuyor. Futbolseverler, oylamaya 
"https://www.tropheesunfp.com" adlı 
internet sitesinden katılabiliyor. Sal-
gın nedeniyle çevrim içi gerçekleştiri-
lecek ödül töreni, 20 Mayıs 
Perşembe günü yapılacak.

Burak Yılmaz yılın futbolcusu olabilir 
Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, yılın en iyi futbolcusu oylamasında 

adaylar arasında yer aldı. Milli futbolcu, yılın en iyi golü adayları arasında da yer alıyor

44 yıllık hayal gerçek oldu
SEZONA bir üst lig hayalini gerçek-
leştirme iddiasıyla giren Giresun tem-
silcisi 34 haftalık zorlu maratonun 
ardından deplasmanda dün deplas-
manda Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti 
ve topladığı 70 puanla ligi ikinci sı-
rada tamamlayarak hedefine ulaş-
mayı başardı. Giresun ekibi o 
zamanki adıyla 1. Lig'de ilk kez 1970-
1971 sezonunda mücadele etme 
hakkı kazanırken, 6 yıl burada kalabi-
len yeşil beyazlılar, 1976-1977 sezo-
nunda ise küme düştü. GZT 
Giresunspor'un Süper Lig rüyası bu 
sezon yakaladığı başarı ile 44 yıl 
sonra gerçeğe dönüştü. Mütevazi 
kadro oluşturan Doğu Karadeniz 
ekibi, ligde sezona sorunlu bir giriş 
yaptı. Transfer yasağı nedeniyle kad-
rosuna kattığı oyunculara lisans çıka-
ramayan GZT Giresunspor, ilk 
haftada deplasmanda oynanan Ayde-
niz Et Balıkesirspor maçına genç 
oyuncularından kurulu kadroyla çık-
mak durumunda kaldı ve Balıkesir 
temsilcisi o maçı 3-1 kazandı. 

Transfer yasağı sorununu çözen ve 
futbolcuların lisanslarını çıkaran Gi-
resunspor, ikinci haftada kendi evinde 
oynadığı ve 1-1 berabere tamamla-
nan Menemenspor karşılaşmasının 
ardından ligde çıkışa geçti. Giresun 
ekibi, 12. haftada Eskişehirspor gali-
biyetiyle başladığı seride, üst üste oy-
nadığı 12 maçtan da sahadan 3 
puanla ayrılmayı başardı. Yeşil-be-
yazlılar, bu süre zarfında kalesinde 
sadece bir gol gördü. Elde ettiği gali-
biyet serisi sayesinde 17. haftada li-
derlik koltuğuna oturan yeşil beyazlı 
ekip, sezonun ilk yarısını birinci sı-
rada tamamladı. Doğu Karadeniz 
ekibinin galibiyet serisi 24. haftada 
oynan ve 2-1 Altay'ın galibiyeti ile ta-
mamlanan karşılaşmada sona erdi. 
Giresunspor, 17. haftada oturduğu li-
derlik koltuğunu 15 hafta kimseye 
kaptırmadı. 32. haftada deplasmanda 
oynanan ve golsüz berabere tamam-
lanan Altınordu karşılaşmasının ar-
dından yeşil beyazlılar, Adana 
Demirspor'a geçilerek ikinci sıraya 

indi. Yeşil beyazlılar, ortaya koyduğu 
savunma özelliğiyle de göz doldurdu. 
34 maçta kalesinde sadece 25 gol 
gören GZT Giresunspor, ligin en az 
gol yiyen ekibi oldu. GZT Giresuns-
por'da, sezon başında kadroya dahil 
edilen Ibrahima Balde, ortaya koy-
duğu performansla Süper Lig vizesi-
nin alınmasında önemli katkı sağladı. 
Senegalli 32 yaşındaki oyuncu bu 
sezon 19 kaydetti ve gol krallığında 
ikinci sırada yer aldı. Altay'ın Porte-
kizli golcüsü Marco Paixao, attığı 22 
golle 1. Lig'de bu sezon en çok fileleri 
havalandıran futbolcu unvanını elde 
etti. Giresunspor'da Balde'yi, 9 golle 
takım kaptanı Eren Tozlu takip etti. 
24 Ocak tarihinde hizmete sunulan 
22 bin 28 kişi kapasiteli Çotanak 
Spor Kompleksi, GZT Giresunspor'a 
uğurlu geldi. Sezonun ikinci yarısında 
18. haftadaki Aydeniz Et Balıkesirs-
por maçıyla karşılaşmalarını burada 
oynamaya başlayan yeşil beyazlılar, 
yeni stadındaki ilk sezonunda Süper 
Lig mutluluğunu yaşadı.

LALİGA'NIN dünyadaki elçilerinden biri 
olan Mendieta, yaptığı açıklamada, İs-
panya'da birçok önemli Türk oyuncu-
nun forma giydiğini ancak Nihat 
Kahveci’nin gösterdiği performansla 
akılda kalan isimlerin başında geldiğini 
belirtti. Nihat Kahveci'nin Real Sociedad 
ve Villarreal'de başarılı dönemler geçirdi-
ğini aktaran Mendieta, şöyle konuştu: 
"Nihat çok farklı bir oyuncuydu. LaLi-
ga'da oynadığı iki takıma da çok büyük 
kalite kattı. Gerçekten çok rekabetçi bir 
oyuncuydu. Kişisel olarak, bu tarz oyun-
culara karşı oynamayı her zaman çok 
severim. Çünkü Nihat gibi oyunculara 
karşı oynadığınızda her zaman elinizden 
gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. 
Gerçekten çok karakterli bir oyuncuydu, 
bu tarz oyunculara her zaman bayılıyo-
rum. Nihat özellikle LaLiga'daki ilk dö-
nemlerinde Real Sociedad'a farlı bir 
karakter ve enerji getirdi. Bu performan-
sını Villarreal'de de tekrarlayınca bir ba-
şarıya dönüştü." Mendieta, eski takımı 
Valencia'nın da iki sezon formasını giyen 
Mehmet Topal hakkında ise "Mehmet 
Topal Valencia'da bizimle çok fazla kala-
madı ama bulunduğu dönemde Valen-
cia için çok önemli bir oyuncuydu. 
Valencia gibi bir kulüpte olduğunuzda 
ve özellikle onun oynadığı pozisyonda 
beklenilen performans, maç sayısı ger-
çekten çok zorlayıcı. Beklentiye cevap 
vermek için her zaman performansınızın 
en iyi noktasında olmanız gerek. Valen-
cia için çok önemli maçlar oynadı ama 
maalesef uzun bir dönem kalamadı." 
ifadelerini kullandı. 

LaLiga'da hiçbir sezon kolay değildir 

LaLiga'da büyük bir çekişmeye sahne 
olan şampiyonluk yarışını da değerlen-
diren eski İspanyol yıldız, şunları söy-
ledi: “Kısa bir süre önce herkes ‘Artık 
Atletico Madrid şampiyon olur’ diyordu 
ama LaLiga'da hiçbir sezon kolay değil-
dir. Atletico, geçtiğimiz senelere göre 
daha güçlü, kadrosunda çok büyük bir 
derinlik var. Rotasyon yapınca takım es-
kisi kadar olumsuz etkilenmiyor. Yine de 
diğer takımlar geriden geldi ve yarışa 
ortak oldu. Lig çok yakın bitecek. Son 
yıllarda hep üç takım favori oldu. Bu 
sezon Sevilla da gücünü gösteriyor. Lig-
deki rekabet her sene daha da artıyor. 
LaLiga'nın finansal durumu geliştiği için 
küçük takımlar daha iyi rekabet edebili-
yorlar. Altyapıya yatırım yaparken 
önemli oyuncular da transfer edebiliyor-
lar.” "Xavi, Iniesta ve Messi gibi oyuncu-
ların birlikte oynamasına alışmak bizleri 
biraz şımarttı" Barcelona'nın 2002-2003 
sezonunda formasını giyen Mendieta, 
Katalan kulübünün teknik direktör Ro-
nald Koeman ile bir değişimden geçtiği-
nin altını çizerek, "Barcelona'da 
jenerasyon değişti, performans çok yük-
sekti, tekrar onu yakalamak çok zor olu-
yor. Altın jenerasyondan bahsediyoruz. 
Xavi, Iniesta ve Messi gibi oyuncuların 
birlikte oynamasına alışmak bizleri biraz 
şımarttı. Eski Barcelona'ya layık yeni bir 
grup kurmaya çalışıyorlar. Yeni gelen ye-
tenekler ve doğru planlama ile Barce-
lona eski günlerine geri dönebilir." 
şeklinde konuştu. 

NİHAT ÇOK BAŞKA 
BİR OYUNCUYDU

İspanya Milli Takımı'nın eski  
yıldızlarından Gaizka Mendieta, 
geçmişte Real Sociedad ve Villar-
real formaları giyen Nihat Kah-
veci'nin İspanya 1. Futbol Ligi'ne 
(LaLiga) kalite katan isimlerden 

biri olduğunu söyledi

BALIK ADAM ZAFER PESINDE

Dünya şampiyonu paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu, hedeflerine ilişkin,  
“İnşallah bir ilki daha yaşatarak olimpiyatlarda madalya almak istiyorum” dedi

Giresun ekibi o zamanki adıyla 1. Lig'de ilk kez 1970-1971 sezonunda mücadele etme hakkı kazandı. 
6 yıl burada kalabilen yeşil beyazlılar 1976-1977 sezonunda ise küme düştü



TÜRK futbolunda kulüpler mali 
krizle boğuşurken, transfer engeli 
nedeniyle kadrosuna takviye ger-

çekleştiremeyen TFF 1'inci Lig ekibi Bursas-
por da sezon genelinde altyapısına yöneldi. 
Kadrodan ayrılan isimler, sakatlıklar ve cezalı-
lar ile Kovid-19 vakaları nedeniyle bu sezon 
Bursa kulübünde genç oyuncular kariyerle-
rinde ilk kez profesyonel düzeyde sahne aldı. 
Yeşil beyazlı ekibin bu sezon lig ve Ziraat Tür-
kiye Kupası'nda oynadığı tüm maçlar baz 
alındığında 28 oyuncunun Vakıfköy altyapısı 
patentli olması dikkat çekti. Bu özelliği ile bir-
likte TFF 1'inci Lig'in bünyesinde en fazla alt-
yapı ve aynı zamanda genç oyuncu oynatan 
kulübü olan Bursaspor, aynı zamanda bu 
isimlere en fazla süre veren takım olma unva-
nına da erişti. Bursa temsilcisinde, bu sezon 
17 oyuncu kariyerlerinde ilk kez profesyonel 
düzeyde ilk maçlarına çıktı. Bu isimlerin bir-
çoğu, yeşil beyazlıların ilk 11’inde de sergile-
diği performansla sıklıkla şans buldu. Teknik 
heyetin de destekleri doğrultusunda bu sezon 
en fazla süre alan 20 oyuncudan 8’inin, kari-
yerlerinde ilk kez Bursaspor formasını A takım 
seviyesinde terletmesi dikkat çekti.  

İşte o isimler 

Taha Altıkardeş: 17 yaşındaki stoper, lig mü-
sabakalarında bin 110 dakikalık süre aldı. Se-
zonun ikinci yarısında bulduğu şansları iyi 
değerlendirerek, 14 maçta forma giyen genç 
isim bunların 11’inde de tam süre aldı. 
Tuğbey Akgün: 18 yaşındaki orta alan oyun-
cusu, ligde 17 ve kupada ise 2 maç olmak 
üzere toplamda 19 karşılaşma forma giydi. 
964 dakika süre alan oyuncu 3 gol atıp, bir de 
asist kaydetti. Genç oyuncu, U15, U16 ve U17 
milli takımlarında da forma giydi. 
Berat Altındiş: 19 yaşındaki santrfor, ligde 17 
ve kupada ise 2 maç olmak üzere toplamda 19 
karşılaşma forma giydi. 718 dakika süre alan 
oyuncu 3 gol atıp, bir de asist kaydetti. U-18 
Milli Takımı'nda da oynayan genç isim, aynı 
zamanda Futsal U19 Milli Takımı'nda da ter 
döküyor. 
Canberk Yurdakul: 20 yaşındaki kaleci, 8 lig 
ve biri kupa olmak üzere toplamda 9 maçta 
forma giydi. Ligin son 5 mücadelesinde de ilk 
11’de sahaya çıkan genç eldiven, U15, U18 ve 
U19 milli takımlarında da ter döktü. 
Kerem Şen: 19 yaşındaki orta alan oyuncusu, 
13 lig ve 3 kupa olmak üzere 16 maçta 688 da-
kika süre aldı. Bir golü bulunan Şen, 2 de asist 
kaydetti. 
Deniz Aydın: 20 yaşındaki eldiven, 8 lig ma-
çında forma giyerken 642 dakika süre aldı. 
Eren Güler: 18 yaşındaki santrfor, 11 lig ve 2 
kupa olmak üzere 13 maçta forma giydi. Top-
lam 463 dakika süre alan genç oyuncu, 4 gol 
kaydetti. Eren, U15, U16 ve U17 milli takımla-
rında da forma giydi. 
Ertuğrul Kurtuluş: 18 yaşındaki stoper 6 lig ve 
2 kupa olmak üzere toplamda 8 maçta forma 
giydi. 454 dakika süre alan oyuncu, U17 ve 
U18 milli takımlarında da oynadı. 
Abdullah Tazgel: 18 yaşındaki savunmacı, 4 
lig ve bir kupa olmak üzere 5 maçta forma 
giydi. 203 dakika süre alan oyuncu, U15, U16 
ve U17 milli takımlarında da forma giydi. 
Vefa Temel: 18 yaşındaki orta alan oyuncusu, 
Fransız ekibi Nantes altyapısından Bursas-
por’a dahil edildi. Yeşil beyazlılarda U17 ve 
U19 takımlarında forma giyen genç isim, ba-
şarılı performansından sonra A takıma dahil 
edildi. Uzun bir süre sakatlığı nedeniyle saha-
lardan uzak kalan genç isim, ligde 4 maçta oy-
nadı. Vefa, U18 Milli Takımı'nda da yer aldı. 
Kerem Kök: 17 yaşındaki stoper, 2 lig ve bir 
kupa olmak üzere 3 maçta forma giydi. 91 da-
kika süre alan oyuncu, U15 Milli Takımı'nda 
da forma giydi.
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İlklerin takımı 
BURSASPOR

Bursaspor’da bu sezon 28 altyapı 
oyuncusu süre bulurken,  

17 genç isim de ilk kez bu sezon 
yeşil beyazlı forma ile profesyonel 

kariyerlerine adım attı

Avrupa Kadınlar Artistik 
Cimnastik Şampiyonası  
büyükler kategorisinde  
Türkiye'ye ilk madalyayı 
kazandıran Göksu Üçtaş 
Şanlı, “Bir anne olarak  
madalya almak harika bir 
duygu. Başarım, kadınının 
gücünün, annenin dik  
duruşunun en güzel  
ifadesi.” dedi

A vrupa Kadınlar Artistik Cimnas-
tik Şampiyonası büyükler katego-
risinde Türkiye'ye ilk madalyayı 

kazandıran Göksu Üçtaş Şanlı, yaptığı 
açıklamada, 2012 Londra Olimpiyatla-
rı'nda cimnastik branşında olimpiyatlarda 
Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu unvanını 
elde ettikten sonra geçirdiği rahatsızlığın 
ve anne olduktan sonra verdiği aranın ar-
dından elde ettiği gümüş madalyanın, ken-
disi için çok güzel bir motivasyon 
olduğunu söyledi. Kızının doğumu ile ver-
diği aradan sonra spor kariyerine dönen 
Göksu, performansını yakalamak için çok 
çalıştığını belirterek, şöyle konuştu. 
"2012 Olimpiyat Oyunları'ndan sonra 
spora uzun bir ara verdim. Bu bir zirve bı-
rakışı değildi. Hem fiziksel, hem psikolojik 
yorgunluktan diyelim. Daha sonra 2013 
yılında evlendim ve 2015 yılında kızım 
Lina doğdu. Ardından tekrar cimnastiğe 
dönme kararıyla, kendimi toparlamak için 
çok çalıştım, emek verdim ve aile olarak 
çok fedakarlık yaptık. Cimnastikte küçü-
cük bir farkla madalyayı ya alırsın ya da 
kaybedersin. O podyuma çıktığım zaman, 
serimi çok temiz bir şekilde yapmak isti-
yordum. Finalde güçlü rakiplerimde vardı, 
hata yapanlar da oldu. Serimi temiz bir 
şekilde yaparak madalyanın sahibi oldum. 
Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak 
muazzam bir duyguydu. Ülkeme bu 
branşta ilk madalyayı getirdiğim için çok 
mutluyum. Kariyerimde almak istediğim 
madalyalardan bir tanesiydi. Bir anne ola-
rak madalya almak harika bir duygu, bir 
kadınının gücünün, bir annenin dik duru-
şunun en güzel ifadesi." 

Kızını çok özlüyor 

Yarışma ve kamplara gittiğinde kızından 
ayrı kaldığı için zorlandığını ve onu çok 
özlediğini söyleyen Göksu, şöyle devam 
etti: "Kızım henüz 5,5 yaşında benimle bir-
likte büyük sorumluluk alıyor. Çünkü ya-
rışmalara gittiğim zaman ve kamplarda 
epey ayrı kalıyoruz. Bu durum onu ol-
dukça üzüyor.  
Ben müsabakadayken kızıma eşim, baba-
annesi ve dedesi bakıyor. Çok ilgili bir de-
demiz var. Onlarla olduğu için de gözüm 
arkada kalmıyor aslında. Anne olmak 
demek, mesleğinden, hayallerinden, hedef-
lerinden vazgeçmek değil ama hepsini bir 
arada yürütmek çok zor. Ben aile yönün-
den şanslı olanlardanım. Beni destekleyen 
önüme set çekmeyen bir ailem, eşim var. 
Başlı başına çok sabırlı olmak, hayatın her 
alanına bölünmek, her şeye zaman ayır-
mak lazım. Bazen yetişemediğim oluyor 
ama elimden geldiğince hem evi, hem an-
trenmanlarımı denge de tutmaya çalışıyo-
rum." 

Dünya’nın en güçlü annesi 

Kızının, kendisini "Dünya’nın en güçlü, en 
güzel yemek yapan annesi" olarak tanım-
ladığını dile getiren Göksu,"Kızıma, neza-
keti, dürüstlüğü, yardımseverliği, erdemli, 
ahlaklı, güler yüzlü olmayı, sevginin ha-
yatta en önemli şeylerin başında geldiğini 
öğretmeye çalışıyorum. Anne olmak başlı 
başına çok büyük bir sorumluluk. Anne 
olmak, görmeden önce bir ruhu sevmek ve 
bilmektir. Hayatta kalmak için tamamen 
size bağlı bir yaşam sürdüren bir canlıyı 
içiniz de büyütmektir. Her an acaba ona 
bir şey oldu mu, iyi mi, kötü mü, bütün 
olasılıkları düşünüyorsunuz. Evladına 

karşı iyi bir anne olmak ona iyiyi, en doğ-
ruyu göstermek, ona güzel örnek olabil-
mek çok önemli. Annelik yaşadığım en 
güzel, en saf duygu bu dünyada. Size ta-
rifsiz bir şekilde muhtaç küçücük bir 
bebek, parçanız, canınız, masumiyetin en 
güzeli, kokusu cennetten gelen sağlıklı bir 
evlat. Çok şükür, bin şükür ben de anneliği 
tattım." değerlendirmesinde bulundu. 
Göksu Üçtaş Şanlı, salgın sürecinin yıpra-
tıcı geçmemesi için evde imkanlar oluştur-
maya çalıştığını vurgulayarak, şunları 
kaydetti: 
"Ev de kızımla birlikte kek pişiriyoruz, 
oyunlar oynuyoruz, dans ediyoruz, şarkı 
söylüyoruz, boyamalar yapıyoruz. Onunla 
birlikte olmak kendimi daha iyi hisset-
memi sağlıyor. Kızım 2,5 yaşından beri 
cimnastiğin içinde ama salgın döneminde 
spora biraz ara vermek zorunda kaldık. 
Eve geldiğim zaman anne diyerek koşarak 
boynuma atlaması inanın her şeye deği-
yor. Normal zamanlarda da hem antren-
man hem evdeki işlerle ilgilendiğim için 
salgın süreci beni, ev hayatı anlamında 
çok fazla yıpratmadı. İçinde bulunduğu-
muz salgın sürecinde çocuk çocuğa hasret 
kaldı. Oyunları, arkadaşlıkları yarım kaldı. 

Onların bizlerden daha çok özenli ve sa-
bırlı davrandıklarını düşünüyorum. Salgın 
bitince en çok istediğim şey ise sevdikle-
rime korkusuzca sarılabilmek." 

İyi bir kamp geçirdik 

Salgın döneminin en büyük zorluğunun 
sevdiklerinden ayrı kalmak olduğunu akta-
ran milli sporcu, "Sarılmalardan, tokalaş-
malardan, sevdiklerimizden hep uzak 
kaldık. Bu dönemde yarışmalarımız, yapı-
lacak organizasyonlar iptal edildi. Bizler 
de bir dönem evde internet üzerinden an-
trenman yaptık. Tekrar salona döndü-
ğümde salondaki arkadaşlarımı görünce 
inanın ağlayacaktım. Hepsine sarılıp, ku-
caklamak istedim ama yapamadım, yapa-
madık. Bu süreçten sonra antrenmanları 
arttırarak, motivasyonumu yüksek tutarak 
toparladım kendimi. Avrupa Şampiyona-
sı'ndan önce Bolu'da 2 haftalık kamp 
sürecimiz oldu. Takım arkadaşlarım ve 
antrenörlerimizle iyi bir kamp süreci 
geçirdik ve şampiyonaya hazırlandık." 
ifadelerini kullandı. 

Geleceğe inanıyorum 

Türk cimnastiğinde büyük bir gelişme 

olduğunu, 2021'e ertelenen Tokyo Olimpi-
yatları'na katılacak arkadaşlarından da 
madalya geleceğine inandığını belirten 
Göksu, sözlerini şöyle tamamladı: 
"Çok genç ve azimli bir gençlik var arka-
dan gelen. Takıma girmek ve onları geçe-
bilmek için çok çalışmalıyım. İki yıllık 
hedeflerimde şampiyonalarda milli takı-
mın içinde yer almak, final ve madalya ko-
valamak var. Türk Cimnastiğinde çok 
büyük bir tırmanış var. Bunun sistemli, 
planlı, özverili ve disiplinli bir takım çalış-
masına borçluyuz. Uzun yıllardır ekilen 
tohumların meyvesini topluyoruz diyebili-
riz. Sporcular da artık kendilerine inanı-
yorlar. Olimpiyata gitmek hayal iken 
şimdilerde herkesin dilinde Olimpiyat ma-
dalyası almak var. Bu çok büyük bir iler-
leme Türk Cimnastiği için.Türk 
Cimnastiğini bu seviyelere birlikte taşıdığı-
mız takım arkadaşlarımla gurur duyuyo-
rum. Ne kadar emek verdiklerini, 
sevinçlerini, üzüntüleri, yenilgilerini, gali-
biyetlerini, azimlerini birinci elden bilen bi-
risi olarak diyebilirim ki Tokyo’da 
olimpiyat madalyasını alacaklar.  
Ülkemizi en iyi şekilde temsil  
edeceklerinden şüphem yok." 

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde 
Merkezefendi Belediyesi De-
nizli Basket, Düzce Merkez 

Spor Salonu'nda geçen cumartesi karşı-
laştığı Connect Travel Düzce Basket-

bol'u 102-73 mağlup ederek şampiyon 
oldu. ING Basketbol Süper Ligi'ne na-
mağlup olarak yükselen Merkezefendi 
Belediyesi Denizli Basket, karşılaşmanın 
ardından kupasını alırken oyuncu ve 

teknik kadro düzenlenen törende büyük 
mutluluk yaşadı. Merkezefendi Beledi-
yesi Denizli Basket Başantrenörü Zafer 
Aktaş duygularını dile getirirken, 
"Emeklerimizin karşılığını aldık ve kupa-
mıza kavuştuk. Uzun bir yoldan geldik. 
Çok değerli bir ligde, çok değerli takım-
ların olduğu, değerli hocaların olduğu 
bir ligde ve çok değerli oyuncuların ol-
duğu bir ligde şampiyonluğa ulaştık. 
Oyuncularımı, teknik ekibimizi, yöneti-
mimizi canıgönülden kutluyorum. De-
nizli halkına hayırlı uğurlu olsun bu 
şampiyonluk. Umarım önümüzdeki yıl-
larda ING Basketbol Süper Ligi'nde ka-
lıcı ve sürdürülebilir bir başarı elde 

edebiliriz" ifadelerini kullandı. 

Hedefe ulaştık 

Takım kaptanı Ümit Sonkol ise 15'te 
15 yaparak şampiyon olduklarını kay-
dederek, "Çok mutluyuz. Bütün sezon 
bunun için uğraştık. Aslında 2 yıldır 
uğraşıyoruz. Sonunda hedefimize 
ulaştık. Kupamızı da aldık. Bundan 
sonra hedefimiz Süper Lig'e iyi bir 
kadro ile başlamak olacak. Lig bu sene 
çok kaliteliydi. Herkesin herkesi yen-
diği bir lig oldu. Bu ligi 15'te 15 yapa-
rak bitirmek bize nasip oldu. Emeği 
geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye 
konuştu.  

Emeklerimizin karşılığını aldık 
Türkiye Basketbol Ligi'ni namağlup bitirerek tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in 

başantrenörü Zafer Aktaş, "Emeklerimizin karşılığını aldık. Uzun bir yoldan geldik. Çok değerli bir ligde şampiyonluğa ulaştık" dedi

HEM ANNE  
HEM SPORCU 

Kızının doğumu ile  
verdiği aradan sonra  
spor kariyerine dönen 
Göksu, performansını  
yakalamak için çok  
çalıştığını belirtti.



ÜNLÜ sunucu Buket Aydın, sosyal medya hesa-
bından kırmızı mini şortlu geceliği ve makyajsız 
haldeki ev halini paylaştı. Aydın'ın fotoğrafta eli-
nin üzerine kırmızı kalp koyması da dikkat çekti. 
Kanal D Haber sunuculuğundan ayrılan Buket 
Aydın, bir süredir Haber Global ekranlarında 
'Koltuk' isimli programı sunuyor. Her yaptığıyla 
adından söz ettiren Aydın, evinin yatak odasın-
dan bir poz paylaştı. Instagram'da 283 bin takip-
çisi bulunan Buket Aydın, kendisine hediye 
gönderen markaya teşekkür etmek için kamera 
karşısına geçti. Mini kırmızı şortlu gecelikle yatak 
odasının aynasında poz veren Aydın'ın elinin üs-
tüne büyük bir kırmızı kalp koyması kafaları ka-
rıştırdı. Ünlü ismin, elinin üstünü bilerek 
kapatması "Acaba parmağında yüzük mü var?" 
sorularını da akıllara getirdi. 

MUHABİRLERLE sohbet eden İşçil, Mösyö'nün 
hormonel olarak duyarlı bir dönemden geçtiğini 
anlattı. Oyuncu, konuyla ilgili, "Gezintiye çıkar-
dım köpeğimi. Dişilere duyarlı dönemi doğası 
gereği, hormonları gereği böyle. Kısırlaştırmakla, 
kısırlaştırmamak arasında kaldık. Bu yaştan 
sonra olsun istemedim. Çiftleşti, baba oldu ama 
sekiz yaşında artık. İstemiyorum doğasına karşı 
çıkmak. Yavrulayınca da sahiplendirmek, güveni-
lir insan bulmak zor. Hepsine bakmak çok zor" 
diye konuştu. Bade İşçil, pandemi döneminde 
yeni proje kabul etmediğini ise, "Bu aralar evde-
yim. Bir şeyler yapmıyorum. Hep onu gezdirmek 
için çıkıyorum. Bu arada bana da vesile oluyor, 
yürüyüş oluyor. Ben korkudan aslında dışarı çı-
kamıyorum. Bende her zamanki gibi bir haber 
yok. Aynı benim yani, değişen bir şey yok. Dük-
kanlar kapalı. Yeni başlayacak bir şeyin içine 
dahil olmadım" ifadeleriyle dile getirdi. 

Mantıklı olan küçülmeye gitmek 

İşçil, geçtiğimiz haftalarda pandemi nedeniyle 
yaptığı, "Kendi yağımızda kavuruluyoruz" sözle-
rine ise açıklık getirdi. Ünlü isim, "Allah'a şükür 
yani. Ne açıktayız, ne bir şeyiz ama benim öyle 
yüzlerce evim falan yok. Olana da Allah bereket 
versin. Şimdi bu durumun nereye kadar devam 
edeceğini bilmiyorsak ekonomik davranmak 
gerek. Mantıklı olan küçülmeye gitmek. Henüz 
önümüzü görmüyoruz. Zenginin de, normal in-
sanın da..." şeklinde konuştu.  
 

Buket mini  
şortlu ev  
pozu verdi

T rabzon'un Ortahisar ilçesinde 
yaşayan 4 çocuk annesi Mura-
diye Dilek'in hayatı, 30 yaşın-

daki oğlu Hakan'a 2 yaşındayken otizm 
teşhisi konulmasıyla değişti. Yaşamını 
oğluna adayan ve otizmle ilgili araştır-
malar yapan Dilek, oğlu okula başladı-
ğında kendisi gibi otizmli çocukları olan 
annelere yardımcı olmak istedi. 50 ya-
şındaki Dilek, otizmliler ve ailelerinin 
sorunlarını çözmek amacıyla 3 yıl önce 
Trabzon Otizm Derneğini kurdu. Der-
neğin başkanı olan Dilek, yıllardır 
otizmlilere faydalı olabilmek adına ça-
lışmalar yaptığını söyledi. 

Beni oğlumdan çok çevre yordu 

2 yaşındayken diğer çocuklardan farklı 
olduğunu gördüğü oğluna Ankara'da 
otizm teşhisi konulduğunu anlatan 
Dilek, "Evladın olduğu için konduramı-
yor, hissetsen bile dile getiremiyorsun. 
Niye olduğu belli değil. Otizm üzerine 
okumadığım kitap, araştırmadığım 

yayın kalmadı." dedi. 
Dilek, ilk yıllarda yaşadığı sıkıntılara de-
ğinerek, "Beni oğlumdan çok çevre 
yordu. Oğlumla 4 yıl evden dışarı çık-
madık. Ancak bir süreçten sonra ayağa 
kalktım, 'Hakan'a ne yapabilirim?' diye 
kendimle yüzleştim. Zor da olsa hasta-
lığı kabullendim. Allah'ın yardımıyla 
Hakan ile bunları aştık." diye konuştu. 
Bir anne olarak kendisine zaman ayıra-
madığını dile getiren Dilek, oğlunun 
okula başlamasıyla aynı hastalıkla mü-
cadele eden anneleri gördüğünü, yalnız 
olmadığını fark ettiğini aktardı. Dilek, 
"Kader arkadaşlarımla 25 yıldır dostlu-
ğumuz var. Çünkü onlar beni, ben de 
onları anladım. Çocuklarımızı okula 
gönderdikten sonra birlikte vakit geçir-
dik. Hayatımızın en büyük lüksü anne-
ler olarak birlikte kahvaltı yapmaktı." 
ifadelerini kullandı. 

Artık derdini yazarak anlatabiliyor 

Dilek, oğlunun 30 yıldır hiç konuşmadı-

ğını anlatarak, "Gözüne baktığım zaman 
her şeyi anlayabiliyorum. Okulda yazı 
yazmayı öğrendi. Öğretmeniyle, yazı 
yazdığını gördüğümüzde ağladık. Artık 
derdini yazarak anlatabiliyor. Bugünlere 
geldik ama canımız acıya acıya geldik. 
Ömür boyu evladınla sınanmak çok zor. 
Her 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık 
Günü'nde Hakan'a mektuplar yazar, 
içimdekileri anlatırım." şeklinde konuştu. 
Dilek, oğluyla yaşayamadıkları birçok 
şey olduğuna değinerek, şunları aktardı: 
"Önlük giysin, çantasını alayım, askerli-
ğini, damatlığını göreyim, çok şey hayal 
ettim. Bunu yaşayan kişi, yaşamayan 
kimseye anlatamaz. 
Rabb'im demek ki meleğini, ona bakaca-
ğımı bildiği için bana gönderdi ama Ha-
kan'ın hayatıma kattığı birçok şey var. 
Sabretmeyi, yetinmeyi, aza şükretmeyi 
öğrendim. Kendim için yaşadığım bir 
hayatım yok, benim için mutluluk Ha-
kan'ın mutluluğudur.  
Hakan'ın yaptığı her şey benim için çok 

önemli. Onunla birlikte savaş verdik. 
Okulda yaptığı resim bile beni çok mutlu 
ediyor." 

Otizm Derneği kurduk 

"Oğlum Trabzon'da eğitim gören en 
büyük otizmli. Zamanında öğretmen ve 
okul bulmak konusunda çok zor dö-
nemler geçirdik." diyen Dilek, ailelerle 
tek çatı altında birleşip, işbirliği yapmak 
amacıyla 3 yıl önce Trabzon Otizm 
Derneği'ni kurduklarını ifade etti. 
Dernek olarak Trabzon'a Otizm Yaşam 
Merkezi kazandırmak için mücadele et-
tiklerini anlatan Dilek, şunları kaydetti. 
"Çünkü merkez açılırsa hiçbir anne yarı-
nını düşünmeyecek. Meleklerimiz eği-
tim alacak. Merkezin yapılacağı illerden 
biriyiz. İl protokolümüzün yanı sıra AK 
Parti Trabzon Milletvekilimiz Bahar Ay-
vazoğlu da bize bu konuda çok destek 
veriyor. Merkezin bir an önce açılmasını 
bekliyoruz. Tüm özel anneler iyi ki var-
sınız. Anneler Gününüz kutlu olsun." 

Trabzonlu Muradiye Dilek, 3 yıl önce kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü Trabzon Otizm  
Derneği'nde, 30 yaşındaki oğlunun yanı sıra tüm otizmliler ve aileleri için mücadele veriyor
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MURADIYE ANNE 
ORNEK OLUYOR 

ULUSLARARASI Enerji Ajansı verilerine 
göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgı-
nıyla mücadele kapsamında uygulanan kı-
sıtlamalar nedeniyle geçen yıl küresel 
karbon emisyonlarında yüzde 6 ile rekor 
düşüş yaşandı, kara ulaşım sektörü emis-

yonların azalmasına en büyük katkıyı 
sunan sektörlerden oldu. Küresel emis-
yonların yaklaşık yüzde 25'inden sorumlu 
olan ulaşım sektöründe bu oranın azaltıl-
ması iklim değişikliğiyle mücadele hedef-
lerinin yakalanmasında kritik rol oynarken, 
ekonomilerin salgının yaralarını sarmaya 
çalıştıkları bu dönemi fırsata dönüştürerek 
bisiklet, elektrikli araç ve entegre ulaşım 
sistemlerinin daha fazla yaygınlaştırılma-
sına ihtiyaç duyuluyor. Dünya Kaynakları 
Enstitüsü (WRI) Türkiye Sürdürülebilir Şe-
hirler Direktörü Güneş Cansız, salgınının 
başlangıcından beri dünya genelinde şehir 
içi hareketliliğin yüzde 50-90 azaldığını 
söyledi. Türkiye'de de salgının ilk döne-
minde şehir içi toplu taşıma talebinde 
yüzde 90'u bulan düşüş olduğunu aktaran 
Cansız, salgının daha güvenli, çevreci 
toplu taşıma gibi diğer ulaşım türleriyle 
bütünleşik bir sistem oluşturmak için fırsat 
verdiğini dile getirdi. Cansız, özellikle bisik-
letin Avrupa'da sürdürülebilir ulaşımda 
önemli yer taşıdığına dikkati çekerek, şun-
ları kaydetti: "Avrupa’da bisikletin mevcut 
kullanımından yıllık 3 milyon litreden fazla 
yakıt tasarrufu yapılıyor. Bu tasarrufun kar-
şılığı ise 4 milyon avro. Bisiklet kullanımı 
yılda 16 milyon tondan fazla karbon emis-
yon salımını önlüyor. Bisiklet kullanımıyla 
karbon ayak izimiz, arabayla yapılan yol-

culuğa göre yaklaşık yüzde 75 azalacak. 
Bir kilometrelik yolculukta petrol yakıtlı bir 
araba yaklaşık 196 gram, dizel yakıtlı bir 
araba yaklaşık 171 gram karbon emisyonu 
salımı yaparken bisikletle yapılan yolcu-
luklarda 16-50 gram arası karbon emis-
yonu salımı yapılıyor. Özellikle kısa 
mesafeli yolculuklarda bisiklet kullanımı 
karbon ayak izinin düşük tutulması açısın-
dan oldukça büyük önem taşıyor." Cansız, 
Hollanda'da yaklaşık 4, Danimarka'da 6, 
Almanya, İsveç ve Finlandiya'da ise her 10 
yolculuktan birinin bisikletle yapıldığını 
ifade etti. 

Eylem planları hazırlanmalı 

Sürdürülebilirlik için bisikletli ulaşıma 
odaklanılmasının önemine işaret eden 
Cansız, "Türkiye'de bisikletin ulaşımdaki 
payı sadece yüzde 2. Bisikletin en çok kul-
lanıldığı şehirlerde bile bu oran yüzde 5. 
Avrupa ülkelerinde ise bu oran yüzde 45 
civarında." dedi. Cansız, Türkiye'nin bisik-
letli ulaşım için çok hızlı adımlar atması 
gerektiğini belirterek, bisikletli ulaşımla il-
gili eylem planları hazırlanması, bu kap-
samda toplanan verilerin analiz edilmesi 
gerektiğini söyledi. Bu kapsamda bazı şe-
hirlerde çalışmalar yapıldığını aktaran 
Cansız, "Türkiye için orta vadede her 10 
yolculuktan 1'inin, uzun vadede ise her 4 

yolculuktan 1'inin bisikletle yapılmasını he-
defliyoruz. Ayrıca kısa mesafelerde yani 5 
kilometre altı her 3 yolculuktan 1'inin bisik-
letle yapılmasını, kişi başına en az 1 bisik-
let sahipliği, okullarda bisiklet sürüş 
eğitiminin verilmesi ve toplumda farkında-
lık oluşturmak için de çalışıyoruz." değer-
lendirmesinde bulundu. 

70 trilyon dolar tasarruf mümkün 

Cansız, iklim değişikliğiyle mücadelede 
dünya nüfusunun yarısına ev sahipliği 
yapan kentsel alanların önemini vurgula-
yarak, şöyle devam etti: "2030'a kadar şe-
hirler, yalnızca binalardan ve bireysel araç 
kullanımından yılda yaklaşık 8 milyar met-
rik ton karbondioksite sebep olabilir. Kom-
pakt, toplu taşıma odaklı kentsel gelişim, 
daha iyi arazi kullanımı ve enerji verimli 
ulaşımla karbon emisyonları 2030 yılına 
kadar 6 milyon ila 1,9 milyar metrik ton 
azaltılabilir. Aynı şekilde, düşük karbonlu 
bir elektrik sistemine geçiş, küresel finans 
sisteminin kapasitesini 2015 ile 2035 yıl-
ları arasında 1,8 trilyon dolar artırabilir. 
Entegre ulaşım sistemleriyle kent içi ula-
şım sistemlerinde enerji verimliliğini artı-
ran politikalar uygulanabilirse 2050'ye 
kadar araçlar, yakıt ve ulaşım altyapısı 
üzerinde yapılan harcamalardan yaklaşık 
70 trilyon dolar tasarruf sağlanabilir."

Bisiklet kullanımı artacak
Türkiye'de orta vadede her 10 yolculuktan 1'inin, uzun vadede ise her 4 yolculuktan 1'inin bisikletle yapılması hedefleniyor

Korkudan dışarı 
çıkamıyorum 

Ünlü oyuncu Bade İşçil, önceki gün köpeğini 
gezintiye çıkardığı Nişantaşı'nda objektiflere 
yansıdı. İşçil, “Korona yüzünden korkudan 

dışarı çıkamıyorum” dedi


