
BU BİR VAHŞET

Genç kadının 
yardım çığlığı

Sultangazi'de 18 yaşındaki
Melike Y., eski erkek arka-

daşı Kenan D. tarafından alıkonu-
larak, 3 gün boyuncu şiddet
gördüğünü iddia etti. Melike Y.,
eski erkek arkadaşının kendisini

uyuşturucuya alış-
tırdığını, 1,5 yıl
kendisini şiddet uy-
guladığını söyleye-
rek, en büyük
cezanın verilmesini
istediğini söyledi.
Gözaltına alınan
Kenan D. de ifade-
sinin ardından ser-

best bırakıldı. Karara isyan eden
genç kız ise “Bu ülkede adalet yok
mu? Ben neler çektim, bana ne acı-
lar yaşattı. Ama bugün serbest.
Korku içindeyim” dedi. I SAYFA 5
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Fedakarlıktan
kaçınmadık

Çatalca Belediyesi, çocuklar
için çocuk şenliği programı

hazırladı. Programa ilişkin konuşan
Belediye Başkanı Mesut Üner,
“Çok yakında okullarımız açılacak
ve yarınlarımızın teminatı çocukla-
rımızın yaz tatili sona erecek. İşte
böylesi bir dönemde çocuklarımız
ve ailelerini için üç gün sürecek et-
kinlik programı hazırladık. Çocuk
şenliğimizde evlatlarımızın yüzü
gülsün diye hiçbir fedakarlıktan ka-
çınmadık.  Çatalca’mıza sadece ka-
zandırdığımız projelerle değil,
hazırladığımız etkinliklerle de ilçe-
miz Dünya şehri İstanbul’un parla-
yan yıldızı olacak” dedi. I SAYFA 4
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Türkiye'nin Afgan göçü konusun-
daki tutumunu eleştiren Akşener,

“Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü ikti-
darının göçmen politikası diye bir politi-
kası yok ve dünyadan haberleri yok. Ya
da gariban insanlar üzerinden salakça
bir politika izleniyor. Dış politikada eğer

burayı bir artı değer olarak
kullanmak

amaçlıysa bu
kapıların
açılması
bundan
daha ah-
makça
daha sa-

lakça bir
eylem ola-

maz” ifadele-
rini kullandı.
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YAKUPLU GÜN SAYIYOR

İnşaatımız hızla
devam ediyor

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, Ya-

kuplu'da yapımı devam eden kültür
merkezi inşaatını ziyaret etti. Ko-
nuya ilişkin sosyal medya hesabın-
dan açıklama yapan Çalık,
“Yakuplu Kültür Merkezi inşaatı-
mız hızla devam ediyor. Bina in-
şaatı 3 Köy 3 Meydan projemizin
bir ayağı olan, Yakuplu Mahalle-
mizde çok fonksiyonlu bir merkez
olarak hizmet verecek Yakuplu Kül-
tür Merkezi'ni en kısa zamanda ta-
mamlayıp açılışını komşularımızla
birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.
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ORHaN, YüRü Ya  tURaN dİYOR
Beşiktaş Belediyesi’nde İs-
mail Ünal döneminin Kültür

Müdürü olan Elçin Önder Turan,
İsmail Ünal tekrar aday gösterilme-
yince belediyedeki memuriyetinden
istifa ediyor. Muammer Keskin Şişli
Belediye Başkanı olunca Turan, jet
hızıyla Şişli Belediyesi’nde işe alını-
yor. İstifa ettiği memuriyetini geri al-
dığı gibi Şişli Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü koltuğuna
oturuyor. Bir yılı aşkın bir süre

müdür koltuğunu işgal ettikten
sonra da belediye başkanı Muam-
mer Keskin’in yardımcılığı görevine
getiriliyor. Turan'ın bu yükselişinde
ise Keskin’in başdanışmanı Gönen
Orhan’ın oldukça önemli bir rolü
var. Zira Turan, Beşiktaş Belediyesi
Kültür Müdürü olduğu dönemde
Gönen Orhan’ın hazırladığı pek çok
projeye imza atıyor. Beşiktaş Beledi-
yesi’nden istifa ettikten sonra da 
Orhan’la çalışmaya başlıyor. 

ç

BeLedİYedeN İHaLe aLIYOR
Gönen Orhan, belediyenin
idari işleyişine müdahale et-

tiği gibi mali yönetiminde de söz sa-
hibi oluyor. İşte Turan’ın Şişli
Belediyesi’ndeki hızlı yükselişi
de Orhan’ın belediyedeki ve
özel olarak başkan üstündeki
bu nüfuzu sayesinde mümkün
oluyor. Orhan’ın sahibi olduğu
Ceren Tanıtım Organizasyon
LTD ŞTİ, Şişli Belediye-

si’nden ve başka bazı

CHP’li belediyelerden ihaleler alı-
yor. Mesela Şişli Belediyesi’nden al-
dığı ihalelerden biri ‘Şişli Belediyesi
Yönetim ve Organizasyon İletişim

Süreç Yönetimi, Koordinas-
yon, Vatandaşlık İlişkileri Yöne-
tim Sistemi, Personel Eğitim
Uygulama İşi.’ Yani Gönen
Orhan, Şişli Belediyesi’ndeki
‘yönetim ve organizasyon’ 
görevini resmiyete de döküyor,
hatta parasını da alıyor. I SAYFA 9
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İnternet teknolojisi günümüzde sa-
dece bilginin üretilmesi, iletilmesi
ve saklanmasında yenilikler getir-
medi aynı zamanda insan ilişkile-
rini ve dostluk anlayışımızı da
değiştirdi, hatta halâ her geçen
gün giderek artan ölçülerde insana

ait olan her şeyi
değiştirip dönüştü-
rüyor, o arada
sevgiyi ve aşkın
kadim anlatısını
da dönüştürüyor
tabi...

Prof. Dr. Ahmet
Özer'in yazısı
sayfa 7'de

MEHMET
MERT

ÖZEL HABER

Dr. Oğuz Gündoğdu,
17 Ağustos depreminin

22'nci yıldönümünde beklenen
olası İstanbul Depremi'ne iliş-
kin konuştu. Dr. Gündoğdu,
22 yıl önceki literatürlere 7.4
büyüklüğünde geçen depre-
min kamuoyuna açıklananın
aksine, en az 7.6 büyüklü-
ğünde olduğunu söyledi. Dep-

remin ne zaman olabileceğine
dair de konuşan Gündoğdu,
“Saat çalışıyor. Geri getirmek
mümkün değil. Enerji biriki-
yor. Kuzey Marmara'daki ha-
reket devam ediyor. Bu hareket
sonunda enerji birikiyor. Gün
geçtikçe daha büyük bir enerji
ile karşılaşacağımız anlamına
gelir” diye konuştu. I SAYFA 9
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İstanbul Üniversitesi'nden
emekli  jeofizik uzmanı 

Dr. Oğuz Gündoğdu, olası
Marmara Depremi için
“Saat çalışıyor. Bu; gün
geçtikçe daha büyük bir

enerji ile karşılaşacağımız
anlamına gelir" dedi. Dr.

Gündoğdu,  Gölcük Depre-
mi'nin en az 7.6 büyüklü-
ğünde olduğunu savundu

“CHP kapatılsın, müze olsun” diyen 10 Aralıkçılar arasında yer alan Gönen Orhan, belediyelerdeki bütün kritik 
müdürleri foncu derneklere yakınlığıyla bilinen eski BM çalışanı Elçin Önder Turan’a bağladı. Beşiktaş Belediyesi’nin
eski Kültür Müdürü olan Turan, daha önce belediyeden istifa ettiği halde jet hızıyla önce Şişli Belediyesi’nde işe 
alınmış, hemen sonra memuriyeti iade edilerek müdür yapılmış, ardından da belediye başkan yardımcısı olmuştu

SISLI’DE 10 ARALIKCI 
RUZGARI ESIYOR!

KÖTÜ HABER

Ekmeğe yine
zam geliyor

İstanbul’da satılan ekmek fi-
yatlarına bir yıl içinde ikinci

zam teklifi geldi. Un ve enerji mali-
yetleri başta olmak üzere girdiler-
deki artıştan yakınan fırıncılar,
ekmek fiyatları en son 2021
Mayıs’ta artmış olmasına rağmen
ağustos ayında yeniden zam tekli-
finde bulunduklarını anlattı. Fırın-
cıların bu tutumunu eleştiren
vatandaşlar ise “Artık buna bir
önlem alınmalı. Ekmeği 3 liraya mı
yiyeceğiz? Taş mı yiyelim? Bu mil-
let ne yiyecek? Kimse neden halkı
hiç düşünmüyor” sorularını sordu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara
2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26

yeni fabrikanın açılış törenine katıldı. Er-
doğan, burada yaptığı konuşmada, '”Bu
üretim tesisleri ülkemizin gücünü ve po-
tansiyelini göstermenin yanında salgının
başından beri sürekli, 'Yandık, bittik, battık'
diyerek millete karamsarlık pompalayan

felaket tellallarına verilmiş en güzel cevap-
tır'” dedi. İş insanlarını da tebrik eden Erdo-
ğan şu ifadeleri kullandı; “Bu yatırımların
Türkiye'ye kazandırılmasında emeği geçen
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ve ekibini,
organize sanayi bölgesi yönetimini ve 
elbette iş dünyamızın babayiğitlerini 
canı gönülden tebrik ediyorum.”

ç
FeLaKet teLLaLLaRINa CeVaP

YaNdIK BIttIK 
dIYeNe MeSaJ! MHP lideri Devlet Bahçeli, Afgan gö-

çüyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bah-
çeli, “Afganistan'daki yeni yönetimle düzensiz
göçün önlenmesi hususunda muhakkak su-
rette anlaşma, temas ve fikir birliği temin edil-
mesi şarttır. Taliban'la görüşmek dahil her

seçenek dikkate alınmalıdır, göçler
engellenmelidir. Sıcak çatışma or-
tamının Afganistan'a bir yarar sağ-
lamayacağı, bu itibarla Taliban'ın
bütün Afganları ülkelerinde yaşa-
maya teşvik ederek kucaklayıcı bir
politika izlemesi elzemdir” dedi.
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aFGaN GÖÇLeRİ
eNGeLLeNMeLİ

Erdoğan,
yeni açılan
26 fabrikayı
uçakla hava-
dan izledi.

düNYadaN BİLe
HaBeRLeRİ YOK
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Şişli Belediye Başkanı
Muammer Keskin’in
en çok bütçe ayırdığı
müdürlükleri, Gönen
Orhan’in yerleştirdiği
ekip yönetiyor. Elçin
Önder Turan, belediye
başkan yardımcısı
olunca da Turan'a,
Şişli Belediyesi’nin en
hassas müdürlükleri
bağlanıyor. Dış İlişki-
ler, Kültür ve Sosyal
İşler, Medya ve Muh-
tarlıklar ve Toplumsal
Katılım Müdürlükleri
Turan'a bağlanıyor.
Bu müdürlüklerin
bütçeleri incelendi-
ğinde Keskin’in en
büyük bütçeleri 
bu müdürlüklere 
ayırdığı görülüyor.

KRİtİK 
MüdüRLüKLeR

tURaN’a
GİdİYOR

Şişli Belediyesi'ni saran 10 Aralıkçı kuşatması
içinde Gönen Orhan'ın yürüttüğü faaliyetler 

ve kendisinin destek olduğu Elçin Önder Turan
dikkat çeken isimler arasında başı çekiyor.
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Kaza yaptı
şok geçirdi

Fatih'te direksiyon hakimiye-
tini kaybeden sürücü aracıyla

orta refüje çaptı. Kazanın etkisiyle
şoka giren sürücü sağlık ekipleri ge-
lene kadar aracından çıkamadı.
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Büyük
yabancılaşmaya

doğru 

Baba ocağına
ateş düştü!

Pençe-Yıldırım Harekatı böl-
gesinde görev yapan Piyade

Teğmen İsmail Can Softa(24) ma-
yına basması sonucu şehit oldu. Acı
haber şehidin Kağıthane'deki baba
ocağına ulaştı. Evin önüne taziye
çadırı kuruldu. Sokağa ve şehidin
evine Türk Bayrakları asıldı. Baba
Ragıp Softa taziyeleri kabul etti.
Şehit babası Ragıp Softa'nın da
emekli astsubay olduğu, ablasının
eşinin de astsubay olduğu öğre-
nildi. Üniversiteden mezun olduk-
tan sonra futbol hakemliği yapan
İsmail Can Softa 3 aydır yurt dışı
operasyonlarında görev yapıyordu.
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İYİ Parti 
Genel Başkanı 
Meral Akşener
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Kadınlar bu haber sizin için

BURAK ZİHNİ

D iyetisyen Melis Ece Sabri’nin
kahveseverlere, yulafla kullana-
rak tarifler hazırlamak isteyen-

lere ya da meyve ve kuruyemişlerin
hafifliğiyle sağlıklı kahvaltı hazırlamak
için 10 önerisi şu şekilde: 

1 )Gece yatmadan önce hazırlaya-
cağınız pratik sandviç için: 2 dilim
tam tahıllı ekmek dilimi arasına

peynir / kaşar peyniri / hindi füme  +
domates / salatalık / biber / yeşillik + 1
tatlı kaşığı zeytin ezmesi / 4-5 çekirdek-
siz zeytin ekleyerek kahvaltıda almanız
gereken karbonhidat, yağ ve proteinleri
tamamlarken güne 250 kalorilik sağlıklı
ve pratik bir başlangıç yapmış olursu-
nuz.

2 )Soğuk sandviç yerine sıcak bir
güne başlangıç isterseniz; Sabah
kalkar kalkmaz 2 dilim tam tahıllı

ekmek + beyaz peynir / kaşar peyniri ile
pratik bir tost hazırlayabilir 2-3 tam
ceviz ile beraber tüketerek tüm besin
gruplarından zengin bir seçeneği tercih
edebilirsiniz.

3 )Yumurtanın tokluğundan fayda-
lanıp karbonhidratsız bir başlan-
gıç yapmak isterseniz; 2 yumurta

ile omlet yapıp isterseniz omleti lor pey-
niri, mantar gibi proteinden yüksek be-
sinler ile zenginleştirebilir veya
maydonoz, taze soğan, ıspanak gibi
sebzeleri ekleyerek lif alımınızı da artıra-
bilir ve uzun saatler tok kalabilirsiniz.

4 )Yulaf ve yumurtayı birleştirip
düşük kalorili ama uzun süre tok
tutucu bir seçenek için; Yeşil ka-

bağı rendeleyip zeytinyağında soteledik-
ten sonra, yaklaşık 2 yemek kaşığı yulaf
ezmesi ve 2 yumurtayı iyice çırpıp veya
blenderdan geçirip hazırladığınız karı-
şımı kabakların üzerine ekleyebilir ve
mücver tadında tok tutucu bir omlet ha-
zırlayabilirsiniz.

5 )Yulaf unundan sağlıklı krep;
Yulaf ezmenizi rondodan geçirip
yulaf unu haline getirdikten

sonra, biraz süt biraz yulaf unu, 1 yu-
murta ile krep hamurunuzu hazırlayıp

pişirince içine peynir, kaşar peyniri ilave
ederek krepten minik dürümler yapabi-
lirsiniz. 

6 )Tatlı sevenler için; Yulaf ezme-
sinden hazırladığımız yulaf
ununu tatlı kahvaltı alternatifi

olarak kullanmak için bir önceki seçe-
nekteki tarif ilehazırladığımız kreplerin
içine şekersiz fıstık ezmesi, mevsim mey-
veleri ve biraz bal ekleyerek de bir kahv-
altı menüsü oluşturabilirsiniz.

7 ) Zamanı kısıtlı olanlar için; Wasa
krakerler, kepekli bisküviler veya
tam buğday galeta, grissiniile  2-3

yemek kaşığı labne / krem peynir ikilisini
birleştirip zaman kaybı olmadan doğru
besinleri hızlı bir şekilde alabilirsiniz.

8 )Kahve severleri unutmayalım;
Güne kahvesiz başlayamayanlar-
dansanız ve kahvaltıya fırsat bula-

mıyorsanız kahvenize biraz süt ilavesi

yapabilir veya kahvenizin yanına 2-3
ceviz ve biraz kuru meyve alarak enerji
verici bir öğün oluşturabilirsiniz.

9 ) Yaz aylarının kurtarıcısı, serinle-
tici bir kahvaltı için; 1 kase yoğurt
ve şeftali, nektarin, mürdüm erik,

kayısı, vişne gibi mevsim meyvelerinden
bir veya birkaçını karıştırarak hem hafif
hem de tok tutucu bir kahvaltı hazırla-
mak ve tüketmek sadece 5 dakikanızı
alacaktır.

10 ) Yulaf severler için; Süt,
badem sütü, yoğurt, kefir ile
hazırlayacağınız, meyve ve

kuruyemişler ile tatlandıracağınız yulaf
ezmesini isterseniz geceden hazırlayıp
sabaha kadar buzdolabında bekletebilir,
isterseniz süt veya su ile pişirip yulaf la-
pası olarak kullanabilir, isterseniz da
tüm malzemeleri blenderdan geçirerek
sağlıklı ve pratik bir smoothie 
hazırlayabilirsiniz.

Ameliyatsız genital estetik ve sıkılaştırma uygulamalarıyla ilgili bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr.
Üyesi Mert Yeşiladalı, “Genital bölgeyi destekleyen bağ dokularının gücü yaş ilerledikçe azalıyor ve bu bölgede gevşeme
meydana geliyor. Dolayısıyla hem vajinada gevşeklik oluyor hem de idrar kaçırma gibi daha büyük sorunlara yol açabiliyor.
Kadınların yaklaşık yüzde 50’sinde bu rahatsızlıkları görüyoruz” diyerek genital tedavilerin önemine vurgu yaptı
Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı
Hastanesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi
Mert Yeşiladalı, ameliyatsız genital
estetik uygulamaları ile ilgili bilgi
verdi. Vajinal sarkma ve genişleme-
nin kadınlar açısından önemli bir
sorun olduğunu kaydeden Dr. Yeşi-
ladalı, bu durumunda idrar kaçır-
maya neden olduğunu ve tedavi
edilmediği sürece kadının yaşam ka-
litesini önemli derecede düşürebile-
ceğinin altını çizdi. Bu konuda
özellikle son yıllarda kullanımı artan
ameliyatsız genital bölge sıkılaştırıl-
ması uygulamalarının birçok kadın
için çözüm olabildiğini anlattı.

Bağ doku gücü zayıflayabilir

Genital estetik uygulamalarda bir-
çok farklı yöntem kullanıldığını söy-
leyen Dr. Öğr. Üyesi Yeşiladalı,
“Genital estetik dediğimiz uygula-
malar, dış genital bölge estetiklerin-
den iç vajina estetiklerine kadar
farklı tedavileri olan yöntemler. As-
lında genital bölgeyi sıkılaştırma te-
davileri estetik olmaktan ziyade bazı
durumlarda fonksiyonel olarak ge-
reklilik arz eden tedaviler. Çünkü
Pelvik taban dediğimiz, pelvis bölge-
sinde genital bölgeyi ve mesaneyi

destekleyen kas ve bağ dokuları var.
Bu bağ dokularının gücü yaş ilerle-
dikçe, bütün vücutta olduğu gibi,
azalıyor. Bu bölgede bir gevşeme
meydana geliyor. Dolayısıyla hem
vajinada gevşeklik oluşuyor hem de
idrar kaçırma gibi daha büyük so-
runlara yol açabiliyor. Bu tedaviler
aynı anda hem vajinayı sıkılaştırıp
vajinal basıncı arttırıyor hem de pel-
vik bölgedeki bağ dokuları güçlendi-
rerek idrar kaçırma sorununa
ameliyatsız bir çözüm sunabiliyor”
dedi.

Hastalar çekiniyor

Yaş ilerledikçe bütün vücuttaki bağ
dokularında bir gevşeme meydana
geldiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi
Yeşiladalı, “Yüzümüzde, kolu-
muzda, bacağımızda nasıl sarkma-
lar oluyorsa, genital bölgede de aynı
şekilde sarkmalar yaşanıyor. Özel-
likle vajinal doğum yapmış kadın-
larda, vajina gevşekliği şikâyeti çok
daha erken yaşlarda başlayabiliyor.
Normal doğum yapmamış kadın-
larda, özellikle menopozdan sonra,
östrojen hormonunun düşmesiyle
birlikte yine bu bölgedeki bağ doku-
larda zayıflama görülebiliyor. As-
lında toplumda çok sık görülen bir

sorun. Özellikle ileri yaşlardaki ka-
dınlarda, neredeyse yüzde 50’lere
varan oranda hem gevşeklik hem de
idrar kaçırma gibi şikayetleri görü-
yoruz. Ancak bize başvuru bu
oranda değil. Hastalar, bu sorunları
açığa vurmaktan ve yardım almak-
tan biraz kaçınıyorlar” diye konuştu.

Ameliyatsız tedavi mümkün

Ameliyatsız bağ dokusu sıkılaştırma
işlemlerinin kozmetik cerrahide
uzun zamandır kullanıldığını günü-
müzde ise farklı teknolojilerle bu iş-
lemlerin yapıldığını kaydeden Dr.
Öğr. Üyesi Yeşiladalı, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Lazerle, radyofrekans
veya ultrason enerjisi yani HIFU
(Odaklanmış ultrason enerjisi) kul-
lanan teknolojiler var. Biz HIFU
teknolojisini kullanıyoruz. Vajinal
Mukoza altındaki bağ dokusuna 3
milimetre ile 4,5 milimetre arasın-
daki bölgeye odaklanmış ultrason
enerjisi verilerek bu bölgede belli bir
sıcaklığa kadar termal hasar oluştu-
ruluyor. Bu bölgedeki kolajen üre-
timi ve elastin dokularının üretimini
tetiklemiş oluyor. Aslında vücudun
doğal tamir mekanizmasını bir şe-
kilde harekete geçiriyoruz.” 
AYNUR CİHAN

KAHVALTI ICIN
10 PRATIK ONERI

Sahne ve televizyon dünyasının tartışılmaz en iyi
isimlerinden Seda Sayan müzikteki uzun süren ses-
sizliğini Türkiye’nin en iyi prodüktör ve aranjörlerin-
den Alper Atakan’ın ‘Aranjör’ adını verdiği albümü
öncesi sözü ve müziğinde Sezen Aksu imzası olan
‘Gel Günaha Girelim şarkısı ile bozdu. Sözü ve mü-
ziği Sezen Aksu ve Soner Çınar‘a ait ‘Gel Günaha
Girelim’ şarkısını prodüktör ve aranjör Alper Ata-
kan’ın düzenlemesiyle seslendiren Seda Sayan, uzun
bir aradan sonra sevenleriyle bu şarkıyla hasret gide-
recek.  Yıllar önce Emel Müftüoğlu‘nun seslendirdiği
şarkı ile müzikseverlerden tam not alan şarkı için
Seda Sayan'a sosyal medyada ‘Çağ atlatılmış’ yo-
rumları yapıldı. Ünlü yönetmen Erkan Nas’ın kame-
rasının karşısına modellik ve oyunculukla kariyer
basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan Bilal Çelik ile
geçen Seda Sayan yeni projesi için fotoğrafçı Safa
Gülsoy‘un objektifine de birbirinden iddialı pozlar
verdi. Sayan'ı klipte bu sefer hayli enerjik ve spor gö-
receğiz.  Seda Sayan‘nın yanı sıra Mehmet Erdem,
Demet Akalın, İrem Derici, Ziynet Sali, Deniz Seki
gibi birçok star ile çalışan ünlü prodüktör Alper Ata-
kan, genç yeteneklere kurduğu
müzik şirketi ile imkanlar sağlı-
yor. Alper Atakan ‘Aranjör’ al-
bümünün tüm dijital
platformların listelerine ilk sıra-
dan giren çıkış şarkısı İrem De-
rici ‘Affeder Mi Aşk Bizi? 'nin
ardından gelen Seda Sayan feat
Alper Atakan ‘Gel Günaha Gi-
relim’ den hemen sonra sırayla
Berkay, Fettah Can, Hande
Ünsal, Simge ve Ziynet Sali
gibi birçok ünlü isim şarkıları
müzikseverlerle buluşacak. 

Seda Sayan
sessizliğini bozdu

Gönül Doğan
NLP Practitioner

gonuldogantvradyo@gmail.com

İlişkilere farklı bir bakış

İ lişki bir kalıba sığdıramadığımız konulardan 
biridir. Psikanalisttik Kuramın kurucusu Sigmund
Freud’un dediği gibi "Bir insanın sana neler 

yaptığını unutabilirsin; ama o insanın sana ne 
hissettirdiğini asla unutamazsın."

Yaşadığımız ilişkiler ile beyaz perdede izlediğimiz
romantik filmler arasında hep bir bağlantı kurmuşuz-
dur. Gençlik yıllarımızda bu tarz peri masallarına
inanmış ve filmlerdeki gibi bir ilişkiye sahip olacağı-
mızı düşünmüşüzdür. Yıllar geçmiş, hayatımıza çeşitli
insanlar girip çıkmıştır.  Her insan bize farklı hayatlar
sunmuş, farklı deneyimler yaşatmıştır. Bu deneyimleri-
miz bize tek bir gerçeği söyler – Aslında ilişkiler film-
lerdeki gibi değildir.

Er ya da geç bu durumun farkına varmanızla bir-
likte, kendi sevgi anlayışınızı oluşturmaya başlar ve
nasıl bir arkadaş istediğiniz konusunda çıkarımlar 
yaparsınız. En önemli kıstasınız ise kendinizi mutlu
edecek birini bulabilmektir.

Partnerinizle ilişki yaşıyor olmanız, karşınızdak
insanın tamamıyla size ait olduğu anlamına gelmez.
Burada önemli olan iki taraflı düşünmeniz ve hayatı
paylaştığınız gerçeğinin farkına varmanızdır.

İlişkilerde genellikle yapılan hata, birlikte hayatı
paylaştığınız insanı yeterince tanıyamamaktır. Hal
böyle olunca herkes karşısındakini kendi kafasında
belirlediği kişiye dönüştürmeye çalışır. Önemli olan 
arkadaşınızı iyi tanımanız ve sonraki süreçte neler
olabileceğini iyi kestirebilmenizdir.

Burada önemli olan nokta, arkadaşınızdan bir şey-
ler öğrenmeye istekli olmanızdır. Karşılıklı fikirlere
açık olmak ve daha nasıl iyi bir insan olabilmek için
kendinizi geliştirmektir. Üzgün olduğunuz zaman-
larda, onu suçlamak yerine, bazı şeyleri kendi içinizde
çözümleyebilmelisiniz.

Kendinizle baş başa olduğunuz zamanlarda mutlu
olmanız önemlidir. Yalnızken sıkılmıyor ve kendinizi
güvende hissediyorsanız – Partnerinizle olduğunuz
zaman daha bir bütün ve mutlu hissedeceksiniz.

Herhangi bir ilişkiye sahip olmadığımız zamanlarda,
romantik bir ilişkinin hayalini kurarız. Ne zaman bir
ilişkimiz olur o zaman aradığım şey bu muydu deriz?
Burada önemli olan ise, kişinin kendisini sevmesidir,
kendinizi seviyorsanız, herkesi sevebilirsiniz. Unutmayın
ki ne kadar verirseniz o kadar alabilirsiniz.

Herkes mutlu bir hayat yaşamak ister. Mutluluk ise,
karşınızdaki insanı sevme şekliniz ile bağlantılıdır.
Partnerinizle gerçek bir yakınlık oluşturmak için ihti-
yacınız olan şey ise, onu tüm kalbinizle sevmeniz ve
size neyin iyi geldiğinin farkında olmanızdır.

Gerçek mutluluk kendimizi nasıl hissettiğimiz değil-
dir; daha çok kendimizi ve hayatımızdaki insanı nasıl
sevdiğimizle ilintilidir. Hayatınızdaki insana sevildiğini
gösterirseniz, sevildiğinizi daha iyi anlayacaksınız.

İlişkinizde sürekli romantizm veya sürekli birlikte
olmak gibi düşünceleriniz var ise, bu durum içinizdeki
boşluktan kaynaklıdır. Eğer ki arkadaşınızın sürekli
sevildiğinizi hissettirmesini istiyorsanız, öncelikle ken-
dinizi sevmeniz gerekliliğini tekrar düşünmelisiniz.

Sokrates’e göre yaşamın amacı ve herkesin yaşam
boyunca peşinden koştuğu en yüksek iyi mutluluktur.
Mutluluğa erişmenin yolu ise bilgidir; insana ve ya-
şama ilişkin bilgi, çünkü doğru bilgi insanı doğru 
eylemlerde bulunmaya götürür.

Bunun için her gün en az bir saat kitap okumak
gerekir. Kitap bilgidir. Kitap bize birçok bakış açısı
sunar. Dil gelişimi, ilişkilerde gelişim, İnsan olmada
gelişim sağlar. 

İlişkilerde mutluluğu elde etmek için farklı yollar
mevcut, peki siz ilişkileriniz de mutluluğu nasıl sağlı-
yorsunuz? Bu yazıya yorum yaparak bizimle deneyim-
lerinizi paylaşabilirsiniz. Sevgiyle ve mutlu kalın

Kahvaltı yapmak her sabah mükellef bir kahvaltı sofrası, omletler, çeşit çeşit peynirler yemek demek
değil. Sizi zorlamayacak, vaktinizi almayacak küçük kahvaltı seçenekleriyle vücudunuzu çalıştırmaya baş-
layabilirsiniz. Diyetisyen Melis Ece Sabri, kahvaltı için 10 sağlıklı ve pratik seçeneği Damga için hazırladı
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Bağcılar'da 4 katlı binanın bodrum katın-
daki mobilya atölyesinde yangın çıktı. İt-
faiye ekiplerinin söndürdüğü yangında

atölyede hasar oluştu. Bağcılar, Kirazlı Mahallesi
1230 sokakta 4 katlı binanın bodrum katında bulu-
nan mobilya atölyesinde saat 23.00 sıralarında
henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar
üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri
sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ede-
rek söndürdü.  Yangında ölen ya da yaralanan ol-
mazken iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının
çıkış nedeni araştırılıyor. Yangını gören Hakkı Özer,
"Akşam saatlerinde eve doğru giderken dumanların
yükseldiğini gördüm. İtfaiye ekiplerini aradık.
Büyük bir uğraş verdiler sağ olsunlar. Şimdi de
yoğun çalışmaları devam ediyor" dedi.

Fatih'te polis ekiplerinin sivil polis 
aracını park etmek istemesi üzerine
kendilerinden 15 lira ücret talep eden

değnekçi, polis ekipleri tarafından suçüstü yaka-
lanarak gözaltına alındıFatih'te, Süleymaniye
Mahallesi Prof.Dr. Sıddık Sami Onar Caddesi
üzerinde polis ekipleri, sivil polis aracını cadde
üzerinde dubalarla ayrılmış bir alana park etmek
istedi. Bu sırada orada bulunan bir kişi tarafın-
dan polis ekiplerine, saatlik 15 lira ücret karşılı-
ğında dubaları kaldırarak alana park
edebilecekleri söylendi. Polis ekipleri tarafından
'değnekçilik' yaptığı tespit edilen Y.T. isimli kişi,

suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. 

652 TL para cezası kesildi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik
Ekipler Amirliği tarafından yakalanan Y.T. isimli
kişiye, karayolu yapısı üzerine duba koymaktan
652 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca Y.T.
isimli kişi, Karayolu üzeri park yerindeki araçlar-
dan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare
tarafından işletme izni verilmediği halde park üc-
reti almak veya almaya teşebbüs etmek suçundan
adli işlem yapılmak üzere Beyazıt  Polis Merkezi
Amirliği'ne götürüldü. DHA

Abla kardeş için son görev

Mobilya 
atölyesinde yangın

Kartal'da polisin şüphe üzerine durdur-
duğu minibüste 4 bin 977 adet ecstasy
hap ele geçirildi. Araçtan indikten sonra

kaçan ve bir süre sonra yakalanan şüpheli ise adli-
yeye sevk edildi. Kartal'da Hürriyet Mahallesi'nde
dün saat 17.20'de yapılan denetimlerde şüphe üze-
rine bir minibüs durduruldu. Minibüs içerisinden
inen G.K. kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca
sonrası şüpheli G.K. yakalanırken, araçta yapılan
kontrollerde ise 2 kilo 484.99 gram ağırlığında 4 bin
977 adet ecstasy hap, 2 adet cep telefonu ve 65 lira
ele geçirildi. Şüpheli G.K. bugün adliyeye sevk
edildi. Öte yandan araçta bulunan uyuşturucular
da kameraya yansıdı.

Beylikdüzü'nde İSKİ'ye ait su borusu
patladı. Metrelerce yükselen sular sürü-
cülere zor anlar yaşattı. Beylikdüzü Am-

barlı Liman Yolu Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nin kavşak inşaatı yaptığı noktada İstan-
bul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) bağlı su
borusu patladı. Borunun patlamasıyla sular metre-
lerce yükseğe fışkırarak yola yayıldı. Su nedeniyle,
trafiktekiler zor anlar yaşadı.

Minibüs değil
zehir deposu

Beylikdüzü'nde
su borusu patladı

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı (77) ve kardeşinin ölüm haberinin ardından kalp
krizi geçirerek vefat eden Türkan Bağdatlı (78) son yolculuğuna uğurlandı

O lay, Sahilyolu Kennedy Cadde-
si'nde saat 08.30 sıralarında
meydana geldi. İddiaya göre, 34

NY 7239 plakalı Renault Kangoo marka
otomobilin sürücüsü Hüseyin Ak-
kaya(63), Aksaray yol ayrımında hangi

yola gireceğini bilemedi. Sürücünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta
refüje çarpan otomobil, yola savrularak
durabildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan
sürücü, şoka girerek otomobilinden ine-
medi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin

yardımıyla otomobilden çıkartılarak olay
yerine gelen sağlık ekiplerine teslim
edildi. Yaralı sürücü tedavisi yapılmak
üzere çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.
Kaza yerinde incelemelerini gerçekleşti-
ren polis ekipleri konuyla ilgili çalışma

başlattı. Yaşanan kazayı anlatan Rezzan
Akyüz, “Arkadan arabamla geliyordum.
Öndeki sürücü hangi yola gireceğini şa-
şırdı. Orta refüje çarparak buraya geldi.
Şoktaydı. Bir de omurgasında sorun
vardı galiba” dedi.

Fatih'te değnekçi'ye suçüstü
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Fatih'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla orta refüje çaptı. Kaza-
nın etkisiyle şoka giren sürücü sağlık ekipleri gelene kadar aracından çıkamadı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Kli-
nik Mikrobiyoloji Uzmanı
Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı Bey-

likdüzü’ndeki evinde geçirdiği kalp krizi
sonucu dün hayatını kaybetti. Malatya
asıllı olan Bağdatlı’nın ölüm haberini
alan 78 yaşındaki ablası Türkan Bağdatlı
da kalp krizi geçirerek vefat etti. Yaşar
Bağdatlı ve Türkan Bağdatlı için Fatih
Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Yaşar Bağdatlı ve Türkan Bağ-
datlı'nın ailesi ve yakınlarının yanı
sıra,  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın katıldı. Kı-
lınan cenaze namazının ardından Yaşar
Bağdatlı'nın cenazesi Edirnekapı Mezar-
lığı’na, Türkan Bağdatlı’nın cenazesi ise
Eski Kozlu Mezarlığı’na defnedildi.

Bilim dünyası için büyük kayıp

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rek-
törü Prof. Dr. Nuri Aydın, "Kendisi İs-
tanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi için çok büyük bir kayıp. Ken-
disi emekli bir öğretim üyemizdi ancak
emekli olmasına rağmen son gününe
kadar üniversite için, Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi için çalışmalarına devam etti.
Kendisi Türkiye’de Enfeksiyon Hastalık-
ları ve Mikrobiyoloji’nin kurucularından
olan Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat’ın ye-

tiştirmiş olduğu önemli isimlerden bi-
riydi. Üniversite için, Cerrahpaşa Tıp Fa-
kültesi için çok önemli bir kayıp, bilim
dünyası için… Kendisi binlerce öğrenci
yetiştirdi, son derece yeniliklere açık, çev-
resiyle çok iyi iletişim kuran, çok sevdiği-
miz bir insandı. Allah rahmet eylesin.
Allah kalanlara sağlıklı ömürler versin"
ifadelerini kullandı.

Baba oğul gibiydik

Bağdatlı’yla 11 yıl çalıştığını belirten

Feyzi Yılmaz ise Yaşar Bağdatlı’nın çok
iyi bir insan olduğunu belirterek "Ben 25
senedir Cerrahpaşa’dayım, ilk defa
böyle bir hocayla çalıştım. Mekanı cen-
net olsun, hakkım helal olsun. Ölmeden
bir gün önce ikimiz sohbet ediyorduk,
kahve içiyorduk beraber. 'Ben hocayım,
senle kahve içmeyiz' gibi şeyleri yoktu.
Beraber oturup beraber kalkıyorduk.
Kahvaltıyı beraber ediyorduk. 'Ben ho-
cayım, sen personelsin' ayrımı yapmı-
yordu. Abi-kardeş, baba-oğul gibi bize

davranıyordu" dedi. 

Kötü habere dayanamadı

Yılmaz, Türkan Bağdatlı’nın ölümüyle
de ilgili "Kardeşinin ölümüne dayana-
madı. Allah mekanlarını cennet etsin.
Cenaze evine gittiğimde Türkan abla
ölmüştü, kardeşine dayanamadı. Bütün
her şeyi o üstleniyordu, hem abilik yapı-
yordu. Kötü haberi alınca, kardeşinin
ölümünü duyunca kalp krizi geçirerek
vefat etti" şeklinde konuştu. DHA

Trafik kazası 1 can aldı!
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bilgi
İşlem Dairesi Başkanlığı Yönetim Bilgi
Sistemleri Şube Müdürü Tamer Artun,
Malkara'da yolun karşısına geçmek ister-
ken otomobilin çarpması sonucu haya-
tını kaybetti. Kaza, saat 06.30 sıralarında,
Malkara ilçesine bağlı Ahievren Mahal-
lesi yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi

Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Şube
Müdürü Tamer Artun, kullandığı 59 AR
999 plakalı otomobilini yol kenarına park
etti. Daha sonra yolun karşısına geçmek
isteyen Artun'a, B.S.'nin kullandığı 34
BPE 760 plakalı otomobil çarptı. Oto-
mobil önce Artun'a sonra da park ettiği
aracına çarparak durdu. Kazayı görenle-
rin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma

ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin
yaptığı kontrolde, Artun'un yaşamını yi-
tirdiği belirlendi. Tamer Artun'un cansız
bedeni, Malkara Devlet Hastanesi mor-
guna kaldırıldı. Jandarmanın gözaltına
aldığı sürücü B.S. ile ilgili soruşturma sü-
rüyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Albayrak da kazanın
ardından sosyal medya hesabından yap-

tığı paylaşımda, "Birlikte çalışmaktan
mutluluk duyduğum Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Şube
Müdürümüz, değerli çalışma arkadaşım
Tamer Artun'un elim bir trafik kazası so-
nucu aramızdan ayrıldığını üzüntüyle
öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Al-
lah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine
başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi. 



O kulların açılmasının
hemen öncesi ve yaz ta-
tilinin son günlerinde

çocuklar ve ailelerinin keyifli anlar
yaşaması için hiçbir fedakarlıktan
kaçınmayan Başkan Mesut Üner,
27-28-29 Ağustos 2021 günle-
rinde saat 15.00 ile 23.00 arasında
gerçekleşecek Çocuk Şenliğinde
birbirinden değerli programlar
hazırlattı. Birinci günde saat
15.00-23.00 Çocuk oyun grupları,
15.00–20.00 Anne, Baba ve
Çocuk Etkinlikleri, 15.00-17.00
Fikri Show, 18.00-19.30 Bebek
Emekleme Yarışması ve günün fi-
nalinde 21.00-22.30 arasında
Grup Rafadan Sahne Gösterisi
Çocuk Şenliği Etkinlikleri progra-
mının ilk günüde yer alacak. Ne-
şeli ve eğlenceli geçecek
programların ikinci gününde ise
saat 15.00-23.00 Çocuk oyun
grupları, 15.00–20.00 Anne, Baba
ve Çocuk Etkinlikleri, 15.00-17.00
Fikri Show, 16.30-18.30 Börek
Yarışması, 18.00-19.30 Boyama
Etkinliği, 20.45-21.30 Jonglör ve
Animasyon Gösterisi ve 21.30-
23.00 arası çocukların çok sevdiği
Kral Şakir, Korsanlar Diyarı gös-
terimde olacak. Muhteşem çocuk
şenliği programının üçüncü ve
son gününde 15.00-23.00 Çocuk
Oyun Grupları, 15.00-20.00
Anne-Baba-Çocuk Etkinlikleri,
15.00-17.00 arası Fikri Show,
17.00-19.00 Çocuklar Arası Yarış-
malar ve 19.00-20.00 arası İlüzyo-
nist & Ateşbaz Erkan Obüs

gösterileri izleyicilerle buluşacak.

Çocuklarımızın yüzü gülsün
Her etkinlik programında olduğu
gibi programın tüm detaylarıyla
bizzat ilgilenen Başkan Mesut
Üner, Kültür İşlerinden Sorumlu
Meclis Üyesi Tuba Uzun ile bir-
likte çocuk şenliğinin gerçekleşe-
ceği Mehmetçik Meydanında
yerinde denetimlerde bulundu.
Mehmetçik Meydanındaki ye-
rinde denetimler sonrası açıkla-
malarda bulunan Başkan Mesut
Üner; “Çok yakında okullarımız
açılacak ve yarınlarımızın teminatı
çocuklarımızın yaz tatili sona ere-
cek. İşte böylesi bir dönemde ço-
cuklarımız ve ailelerini için üç gün
sürecek etkinlik programı hazırla-
dık. Çocuk şenliğimizde evlatları-
mızın yüzü gülsün diye hiçbir
fedakarlıktan kaçınmadık. Çatal-
ca’mıza sadece kazandırdığımız
projelerle değil, hazırladığımız et-
kinliklerle de ilçemiz Dünya şehri
İstanbul’un parlayan yıldızı ola-
cak. Zira sizin neşeniz, bizim se-
vincimiz. Tüm halkımızı
Mehmetçik Meydanımızda üç sü-
recek etkinliklere bekliyoruz.’’
dedi.

BAHADIR SÜGÜR
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H er şey karmakarışık...
İnsan öyle bir telaş içinde ki, 
sabırsızlığın en üst safhada olduğu,

telaşa getirilemeyecek şeylerin varlığını
unuttu.

Hakikatlere telaş içindeyken ulaşamazsın.
Hakikatin en temel şartı kuşkusuz sabırdır.

Hakikat birinden sana verilebilecek bir
eşya değildir. 

Hakikat insanın içinde gelişir.
Kimi zaman yaşamın yükü omuzlarımıza

fazlasıyla ağır gelir. Mücadelemiz bizi yor-
muş olabilir. Eğer farkındaysak “şeylerin”
belki bir şey gelişebilir. Her şey mükemmel
olmayabilir belki ama her şey mümkün ola-
bilir.  Biraz çaba ve biraz sabır ile yola giriş
kolaylaşır belki. Belkinin nedeni sana bağlı!

Ne diyor Descartes;
....... “Böylece her şeyin yanlış olduğunu

düşünmek istediğim sırada, bunu düşünen
“ben”in zorunlu olarak herhangi bir şey ol-
ması gerektiğini gördüm. Düşünüyorum öy-

leyse varım doğrusunun kuş-
kucuların tüm aşırı varsayımlarıyla sarsıl-
mayacak kadar sağlam ve güvenli olduğunu
belirlerken, bu doğruyu araştırdığım felsefe-
nin ilk felsefesi olarak hiçbir kuşkuya düşme-
den alabileceğime karar verdim.” 

Sanırım bu kadarı bile özetler. Filozoflar
özetler de sen nasıl özetleyeceksin diye 
sorguluyorum?

?????

Zaman alacaktır. Tıpkı bir çocuğu büyüt-
mek için gerekli olan zaman gibi.... Aslında
bazı şeyler için zaman alması iyi değil mi?
Çünkü bazı olaylar zamanla oturmaz mı?
Olayların cereyan ettiği zaman doğru düşün-
mek, doğru karar vermek güçtür. İşte o
zaman özetleyemezsin, özetlediğin zaman
her şey giderek anlamsızlaşır. Canlıyken hiç-
bir şeyi asla özetleme! Doğru zamanı bekle!
Yalnız başına daha iyi üstesinden gelebildi-
ğine karar verdiysen yalnız kal. En doğru
kararı sen ver.

Sonra Dostoyevski’nin dediği gibi “Belki
ben de birisiyle kavga ederim, beni de dışarı
atarlar“ dersin.

Fanilik ve bakilik arasında ezilen zavallı
ruh! Hakikatler yolculuğundaki keşifte 

nasıl da 
Büyülüyorsun... 
“Dünya içinde ruh taşıyan dev bir mıkna-

tıstır” diyor Gilbert. İnsanlar sana çarp-
maya devam ediyorsa ve eğer insanlar sana,
senden habersiz öfkelenip duruyorsa,
unutma, kabahatli değilsin.

Ve unutma eğer insanlar sana çarpıp 
duruyorsa, fazlasıyla sert bir duvar 
olduğun için.

Seni anlamaları için uğraşma, çünkü 
bu  zaman kaybı. Seni anlamaları için sen
olmalarına gerek yok.

Unutma 
Sezar’ı anlamak için Sezar olmaya gerek

yoktur. (Weber)
Özümseyerek okuyana sevgilerimle...

Sezar'ı anlamak için 
Sezar olmaya gerek yoktur

Yaptığı yatırımların yanı sıra, sosyal belediyeciliğin tüm güzel örneklerini Çatalca halkına sunan
Başkan Mesut Üner, okulların açılmasına çok az bir süre kala yarınlarımızın teminatı çocuklar ile
ailelerine üç gün sürecek muhteşem bir çocuk şenliği etkinlik programı hazırladı

Kardeşlik
kumbarası

esenler 15 Temmuz Millet Bahçe-
si’nde Yaz Okulu Öğrencileri, afet bölge-
lerindeki çocuklar için yardım eli uzattı.

Ceplerindeki harçlıklarını bağış kutusuna atan öğ-
renciler aynı zamanda Kur’an-ı Kerim okuyup afet
bölgeleri için dualar etti. Cebindeki son harçlığını
bağışladığını belirten 14 yaşındaki Melikenur Kurt,
“Allah deprem sel yangından etkilenen herkese yar-
dım etsin. Bu felaketler için çok üzgünüz. Ben de
burada 5 lira bağış yaptım üzerimde o kadar para
vardı” dedi.10 yaşındaki Belina Yurdanur ise  “Tür-
kiye’de seller ve yangınlar oldu. Herkesin yardımda
bulunması gerekiyor. Biz de burada yardımda bu-
lunduk. Ben nerede bağış kutusu görsem yardımda
bulunuyorum. Ayakkabı, kıyafet gibi yardımlarda
da bulunabiliriz. Birlik olmamız gerekir.”

Minik eller acıyı paylaştı

Türkiye’nin son zamanda yangın ve sellerle ilgili çok
fazla sıkıntı yaşadığını ifade eden Esenler Belediyesi
Aile Gençlik Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat, “Yaz
okulumuzda kurslara gelen çocuklarımız da burada
bugün, harçlıklarıyla bağışta bulunuyor. Bu yardım-
ları Zonguldak, Kastamonu, Bartın’da ve benzeri
yerlerde selden etkilenen yerlere ulaştıracağız. Gö-
rüldüğü gibi çocuklarımız hem minik elleriyle acıyı
paylaşıyorlar hem de ülkemizde yaşanan sosyal
olaylara duyarlılık kazanıyorlar" dedi.

Dilek BOZKURT
ÖZGÜR RUH

didenboz@gmail.com

CATALCA COCUK 
SENLIGINE HAZIR

Şişli halkı bütçesine sahip çıktı
Şişli Belediyesi’nin, Şişli Kent Konseyi ile birlikte başlattığı, katılımcı bütçe projesi Benim BÜTÇEM’in en önemli aşamaları olan 
mahalle toplantıları ile Mahalle Bütce Komiteleri’nin seçimleri tamamlandı. Hafta sonu bir araya gelen Bütçe Komiteleri, 
mahallelerden gelen öncelikleri müzakere etti. Mahalle öncelikleri daha sonra bütçelendirilmesi için Şişli Bütçe Konseyi’ne sunulacak

ŞiŞli BeleDiyesi ile Şişli Kent Konse-
yi'nin birlikte yürüttüğü katılımcı bütçe
projesi, Benim BÜTÇEM’in mahalle

toplantıları ile Mahalle Bütçe Komiteleri’nin se-
çimi sona erdi. Seçimin ardından hafta sonu Şişli
Belediyesi Derviş Eroğlu Kültür Merkezi’nde bir
araya gelen Mahalle Bütçe Komitesi üyeleri, ma-
halle önceliklerini belirleyip Şişli Bütçe Konseyi’ne
sunmak üzere müzakere sürecini başlattı. Bun-
dan sonraki süreçte Şişli Bütçe Konseyi, mahalle-
lerden gelen bu öncelikleri belediye yöneticileriyle
birlikte bütçelendirecek ve katılımcı bütçenin nihai
halini bu ayın sonunda Şişli Belediye Başkanı
Muammer Keskin’e sunacak.

Mahalle toplantılarına ilgi gösterildi

İlki Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde 21 Hazi-
ran Pazartesi günü başlayan Benim BÜTÇEM
Mahalle Toplantıları, Şişli’nin 25 mahallesinde
gerçekleştirildi. Son toplantı, 5 Ağustos Perşembe
akşamı Yayla Mahallesi’nde yapıldı. Şişli Belediye
Başkanı Muammer Kesin ile Şişli Kent Konseyi
Başkanı Şükran Eroğlu, toplantılarda yaptıkları
konuşmalarda tüm Şişlilileri Benim BÜTÇEM
çalışmasına katılmaya davet etti. Toplantılara
yoğun ilgi gösteren Şişlililer burada istek öneri ve
beklentilerini dile getirdiler. Şişli Belediye Başkanı
Keskin, her toplantının ardından mahalle sakinle-

rinin sorularını tek tek yanıtladı.

7’den 77’ye herkese oy hakkı

Şişli’de yürütülen Benim BÜTÇEM’in ayırt edici
özelliklerinden biri, 7 yaşından itibaren tüm ço-
cukların doğrudan mahalleleri için söz, karar ve
yetki mekanizmalarına katılabilmeleri. Benim
BÜTÇEM Mahalle Toplantıları sürerken 7 yaşın-
dan itibaren tüm Şişlililer, toplantılarda dağıtılan
formları doldurarak veya dijital ortamda www.be-
nimbutcem.com adresi üzerinden başvuru yapa-
rak Mahalle Bütçe Komitelerine aday olabildiler.
Mahalle Bütçe Komitesi seçimleri ise 28 Temmuz
ile 12 Ağustos tarihleri arasında düzenlendi. Yine
7 yaşından itibaren tüm Şişlililer, www.benimbut-
cem.com üzerinden, muhtarlıklar veya gezici
araçta bulunan sandıklarda adaylara oy vererek,
kendi mahallelerindeki Mahalle Bütçe Komite-
si’ni belirlediler.

İhtiyaç kartı analizleri incelendi

Kendi mahallelerinde en çok oyu alarak Bütçe
Komitelerine giren Şişlililer, 15 Ağustos Pazar
günü Şişli Belediyesi Derviş Eroğlu Kültür Mer-
kezi’nde bir araya geldi. Toplantıda 25 mahallenin
Bütçe Komitesi üyeleri, mahalle taleplerini netleş-
tirmek için ihtiyaç kartı analizlerini inceledi. Ko-
miteler, belediye bütçesinin hem mahalleleri hem

de Şişli için en iyi şekilde kullanılması amacıyla
müzakere sürecini başlattı. Komitelerde belirle-
nen mahalle öncelikleri, daha sonra bütçelendiril-
mek üzere Şişli Bütçe Konseyi’ne iletilecek.
Mahalle Bütçe Komiteleri’nden gelen sözcüler-
den oluşan Bütçe Konseyi, belediye yetkilileriyle
birlikte mahalle önceliklerini bütçelendirerek,
Eylül ayında Belediye Meclisi’nde görüşülecek
hale getirecek.

Katılımcı demokrasi için önemli

Benim BÜTÇEM çalışmasında önemli bir aşa-
mayı geride bıraktıklarını vurgulayan Şişli Bele-
diye Başkanı Muammer Keskin, “Biz başka bir
yerel yönetim mümkün dedik ve yıllardır sürege-
len tepeden inme yönetim anlayışını Şişli’de de-
ğiştirmek için adım attık. Şişli’de, toplumcu
belediyecilik anlayışını kent felsefesi haline getir-
dik. İnsanı merkeze alan, komşularımızı yönetime
katan ve toplumun tamamına eşit hizmet götüren
bir anlayışı benimsedik” dedi. Seçim bildirgesinde
ulaşılabilir, şeffaf, hesap verebilir katılımcı bir be-
lediye sözü verdiklerini de hatırlatan Keskin, söz-
lerine şöyle devam etti: : “Katılımcı demokrasinin
en somut adımlarından biri olan Benim BÜT-
ÇEM ile bu sözümüzü bir kez daha yerine getiri-
yoruz. Benim BÜTÇEM ile şeffaf, hesap
verebilir, takip edilebilir ve katılımcı yönetim anla-

yışını yerleştirip, yerel demokrasiyi güçlendir-
meyi amaçlıyoruz. Şişli’nin geleceğine birlikte
karar vermek için, komşularımıza ‘gelin beledi-
yeyi birlikte yönetelim’ dedik. Komşularımız bu
çağrımıza yoğun bir ilgi gösterdi. Şimdi komşula-
rımız 2022 bütçesinin belirli bir bölümünü ma-
hallede tartışırken, ‘katılım’ı yaşayan bir ilke haline
getireceğiz. Belediye bütçesinin gelir ve giderleri-
nin ne olduğu, nerelere harcandığı veya harcan-
ması gerektiği en açık ve yalın haliyle bilinir
olacak. Bilgilenme, müzakere, uzlaşma ve oylama
araçları sayesinde kararlarımızı ortak akılla alabi-
leceğiz. Benim BÜTÇEM, aynı zamanda bize
yaşadığımız mahalle, ilçe ve kentteki sorunları an-
lamak, tartışmak ve sorunlara hepimizin yararına
çözümler üretmek için alan sağlayacak” 
HACER KÖSE

DünyaDa iki binin üzerinde belediyede uygulanan ve
hemen hepsi başarılı olan katılımcı bütçe sistemi, bu bo-
yutlarıyla Türkiye’de ilk kez Benim BÜTÇEM ile Şişli’de
uygulanıyor. Benim BÜTÇEM ile Şişli Belediyesi’nin
2022 yılı bütçesinin harcanabilir kısmının belirli bir yüz-
desi,‘Katılımcı Bütçe’ anlayışıyla gerçekleştirilecek.
Böylece Şişli’de yaşayanlar, bütçe yapma ve harcama
hakkını belediye çalışanlarıyla beraber kullanacak.
Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu kolaylaştırıcılığında
süren Benim BÜTÇEM çalışması başladığından
beri 72 Çalışma Grubu toplantısı, paydaşlara 12
sunum, 28 kategoride 7 yuvarlak masa toplan-
tısı, 2 ayrı gönüllü toplantısı, muhtar ziyaretleri
ve 25 mahallede toplantılar düzenlendi.

Söz ŞiŞli halkının

Esenler Belediyesi Yaz Okulu öğrencileri,
Türkiye’de yaşanan sel felaketinden etkilenen
bölgelerdeki çocuklar için yardım topladı.
Öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarını,
‘Kardeşlik Kumbarası’na atarak ve zor 
durumdaki sel bölgesine yardım eli uzatarak
farkındalık oluşturmayı amaçlıyor
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Kurnaz şeytan...

K urnaz şeytan...
Haydi,  gözlerimizi kapatıp milletçe en iyi yaptı-
ğımız şeyi yapalım ve uyuyalım. 

Birileri de bize anlattığı masallar la uyumamıza yar-
dım etsin. 

Emperyalist ülkeler her şeyiyle sömürmeye geldikleri
ülke için kanlı dişlerini bilerlerken barbar olan yine biz
medeniyet ise onlara aitti... 

Bu algı hiç değişmedi, çünkü karanlık güçler tarafın-
dan değişmesine izin verilmedi. 

Sömürgeci devletler ve  insan haklarının sözde savunu-
cuları, sayıları azımsanmayacak kadar fazla besleme ve
her mevkiden yerli  işbirlikçi ile kenetlenerek algı ve iftira-
larla saldırıyorken kazanan yine de millet olur mu?  

Bence olur, hem de çok güzel olur. 
Yeter ki Türkiye halklarının  muhteşem mozaiği  bir-

lik ve beraberlik içinde birbirine sarılsın…
Peki, bunu yapacak kudrette miyiz?
İhanetlere, kahpeliklere direnerek,  savaşarak  güzel

günleri görecek nesiller için babalarını, evlatlarını kar-
deşlerini, canlarını, mallarını feda edenler oldukça bunu
engelleyebilecek hiçbir güç yok..

Peki yeni nesil  neler yaptı her şeyini fada
edenleri için bilir misiniz? 

Bir kısmı Bizans oyunları ile sürekli ülkemizde huzur-
suzluk yaratmak için didinen, medeni dediğimiz, biz her
tökezlediğimizde ağzındaki salyaları akıtan eli ve tarihi
sömürdüğü insanların kanıyla yıkanmış  ülkelere çıkar-
ları yada cahilliklerinden ötürü piyon oldu.

Bir kısmı vurdum duymaz bananeci. 
Bir kısmı marka- model peşinde hayatını idame ettiriyor.
Bir kısmı kedi- köpek, ağaç- böcek peşinde vatanı-

bayrağı ilmi- irfanı unutmuş.
Bir kısmı Gayı- lezbiyeni şehitten gaziden aziz bilmiş.
Bir kısmı tarih bilmez, gelecek görmez türden Ata-

sını, imanını hatırlamayanlardan.
Kimisi de insanca duygulardan mahrum, yaşadığını

sananlardan.
Ha,  sakın sorumluluklarını bilen ve İnsanlığıyla ön planda

kalan yüreği sevgiyle dolu Özgür, demokratik  bir ülkeye
özlem duyan  ve bu yolda mücadele eden yok sanmayın…

Ama at izinin it izine karıştığı bu dönemde bunları
paçavralardan ayırabilmek çok zor.

Ben hep gözlerimi kapattığımda herkesin özgür bir
ülkede toplumun gelenek görenek ve ananelerine saygılı,
kardeşçe birlik beraberlik içinde birbirlerine sarılmış,
bizim için canlarını ve mallarını feda etmiş insanları-
mıza, şehitlerimize minnet duygularını yitirmeden ve bu
bilinçle yaşayan bir Türkiye düşledim.Hadi sizde öyle
yapın bakarsınız şeytana uymayıp uyandığımızda  bu
rüya gerçek oluvermiş belli  mi olur..

Şimdi hikaye zamanı
Bir gün şeytan büyük bahçeli, koskoca malikâneye

girmiş. Merdivenleri çıkmış Bir kuzu görmüş Kuzunun
boynunda bir ip varmış Şeytan ipi çıkarmadan yalnızca
biraz gevşetmiş Kuzu ipin gevşemesiyle hareket etmeye
başlamış ve malikânenin önündeki aynayı görmüş şas-
kınca bir hamle yapıp aynayı kırmış Çıkan gürültüye
evin hizmetçisi gelmiş;

“Sen ne yaptın? Ben şimdi burayı nasıl temizleyece-
ğim? Evin beyi bunu duyunca kesin beni kovar!” deyip
kuzuya bir tekme atmış Kuzu merdivenlerden düşünce ip
yetmemiş, kuzunun boynunu kesip onu öldürmüş.

Bu sırada evin uşağı gelmiş, neler olduğunu sormuş.
Kadın anlatınca “Bunu nasıl yaparsın? Bey şimdi iki-

mizi de kovacak o kuzu onun için çok değerliydi!” demiş
ve hafifçe kadını itmiş Kadın dengesini kaybedip merdi-
venlerden düşerek boynunu kırmış. 

Sesi duyan evin hanımı gelmiş Olanları öğrenip sinir-
lenmiş. Tam dövmek için yaklaşırken uşak “Lütfen beni
bağışlayın, kovmayın!” diye diz çökmüş Uşağın üstüne
hızla gelen kadın ona çarpıp merdivenlerden yuvarlan-
mış ve ölmüş.

Evin beyi gelip de olanları dinleyince belinden silahı çekip
uşağı vurmuş Sonra kendi kendine “Eyvah! Ben ne yaptım?
Bir kuzu, aynanın kırılması ve sevmediğim karım için elimi
kana bulamaya, katil olmaya değer miydi?” demiş ve silahı
çekip bir kurşun da kendine sıkmış. 

Bütün bu olanları kenardan izleyen şeytansa sırıtarak;
“Ben hiç birşey yapmadım ki!” demiş,
“Sadece kuzunun boynundaki ipi gevşettim, o kadar”
Vesselam

Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

GenC kadının
yardım CıGlıGı
İ ddiaya göre, Sultangazi Sultançift-

liği Mahallesi'nde yaşayan Melike
Y., 1,5 yıl önce Kenan D. ile tanıştı.

Melike Y.'nin iddiasına göre, henüz 17
yaşındayken erkek arkadaşı tarafından
şiddet gördü ve uyuşturucuya alıştırıldı.
Melike Y. şiddetin 1,5 yıl sürdüğünü,
erkek arkadaşının kendisine tecavüz et-
tiğini ve bir çocuğu olduğunu öne
sürdü. Melike Y., 6 Ağustos Cuma
günü eski erkek arkadaşı tarafından alı-
konuldu. Genç kadını iş yerine götüren
Kenan D., iddiaya göre  Melike Y.'ye 3
gün şiddet uyguladı, falçatayla kolunun
bazı bölümlerini kesti. Cep telefonun-
dan yaşadığı şiddete dair video çekip,
yakın arkadaşına gönderen Melike Y.,
yardım istedi. Arkadaşı da durumu
hemen polise bildirdi. Bu sırada 9
Ağustos'ta iş yerinden kaçmayı başaran
Melike Y.'yi arayan polis ekipleri, onu
bulunduğu yerden alarak Esentepe
Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. İfa-
desi alınan Melike Y.'nin şikayet üzerine
Kenan D. de gözaltına alındı. Kenan D.
sevk edildiği adliyede ifadesi alındıktan
sonra serbest bırakıldı.

Bana tecavüz etti

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan
Melike Y., "Kenan D., ile yaklaşık 20
gün boyunca her gün bir araya gelerek
dertleştik. 20 günün sonunda bana bir
sürprizi olduğunu söyledi. Beni Sapan-
ca'ya götürdü. Sapanca'da bir eve gitti-
ğimizde ağabeyi ve bir gözünü
kaybetmiş bir başka kadın vardı. Yemek
yedik, birden kavga çıktı. Diğer kadına
'Hizmetçi' dediler. Kadın sabaha karşı
bıçak çekerek kendisi ile ilgili söylenen-
lerin iftira olduğunu, gözünün erkek ar-
kadaşımın ağabeyi tarafından
çıkarıldığını söyledi. Ben bu sırada
evden kaçmak istedim. Erkek arkadaşım
bana silah doğrulttu. 20 gün boyunca
teklif ettiği, benim reddettiğim uyuştu-
rucu maddeyi kullanmamı istedi. İçme-
diğim takdirde evde bulunan herkesi
vuracağını söyledi. Zoraki bir sürükle-
meyle beni uyuşturucu bağımlısı yaptı.
Bu aylarca devam etti. Beni bu uyuştu-
rucu madde ile uyuştururken meğerse
bana tecavüz ederek hamile bırakmış.
Benim hiçbir şeyden haberim yok. Her
buluşmamızda yarım saat sonra ben
uyuyakalıyorum. Uyandığımda çırılçıp-

lak oluyorum. Bir gün otelde uyanıyo-
rum, bir gün evde uyanıyorum. Ama
benim hatırladığım en son şey arabanın
içinde ya kola içiyoruz ya da su içiyo-
ruz. Gezmeye diye çıkıyoruz. Sabah
kalktığımda ya evinde kalkıyorum ya
dükkanın da kalkıyorum" dedi.

Annem reddetti

Melike Y., "Bir gün sabah karnımdaki
tekmelerle uyandım. Bir şeyin beni tek-
melediğini hissettim. 17 yaşında oldu-
ğum için korkumdan aileme
anlatamadım. Durumu ona anlattım.
Beni merdiven altı bir doktora götürdü.
Ben ilk defa burada muayene oldum.
Sonrasında şikayetçi olmamam için
sabretmemi, ayrı bir eve yerleştireceğini

söyleyerek beni kandırdı. Doğum yap-
tıktan sonra çocuğum Bahçelievler'de
Çocuk Esirgeme Kurumu'na yerleşti-
rildi. Uyuşturucu kullandığım için gör-
meme izin verilmiyor. AMATEM'de
tedavi görüyorum. Annemin haberi
yoktu. Daha sonra bir çocuk doğurdu-
ğuma dair ifadelerin yer aldığı mah-
keme tutanağını yastığımın altında
görünce haberi oldu. Uyuşturucu kul-
landığımı da öğrenince evlatlıktan beni
reddetti" diye konuştu. 

Defalarca dudağıma vurdu

Üç gün alıkonulduğunu belirten Melike
Y., "Geçen hafta evimin olduğu sokakta
önümü kesti. Beni bir şekilde ikna ede-
rek iş yerine götürdü. Tam üç gün bo-

yunca beni iş yerinde alıkoydu. İlk önce
tehdit etti sonra üç gün boyunca dayak
attı bana. Ben her seferinde sakinleştir-
meye çalıştım. Zorla bir cinsel ilişki isti-
yordu. İstemiyordum, kaçmaya
çalışıyordum. Dudağıma defalarca
yumruk vurdu. Suratıma su sıçradığını
düşünüyordum. Lavaboya gidip ayna-
nın karşısında geçtiğimde dudağımın
patlattığını her yerimin kanlar içerisinde
olduğunu gördüm. Kendimi o halde gö-
rünce kendisine bağırdım. Bu sefer ba-
ğırdığım için saçımdan tutup kafamı
lavabonun kapısına vurmaya başladı.
Üç boyunca yemek yiyememiştim. Ken-
disine hiçbir şekilde karşı koyamadım.
Daha sonra bir fırsatını bulup telefo-
numdan bir arkadaşıma yaşadıklarıma
dair görüntü ve mesaj gönderdim. Arka-
daşımda hemen durumu polise bildir-
miş. O sırada ben yine bir fırsatını bulup
iş yerinden kaçmıştım. Polis beni arayıp,
bulunduğum yerden gelip beni aldı.
Yaklaşık 4 saat boyunca ifade vermeye
çalıştım. Su ve yemek yiyemediğimden
dolayı rahatsızlandığım için üç kere ifa-
dem yarıda kaldı" dedi. DHA

Yazarlığa adım atmaya karar veren
Cengiz Çelik, Anahtar adlı romanıyla ilk
kez okurlarla buluştu. Uzun yıllar finans
sektöründe çalışan, şimdilerde ise yöne-
tim danışmanlığı yapan yazar, çocukluk
hayalinin gerçekleşmiş hali olarak ta-
nımladığı eserinde İstanbul’un tarihine
mistik bir yorum getiriyor. Çocukluğun-
dan bu yana hep olay ve olguların gö-
rünmeyen yüzlerine ve ardındaki gizeme
derin bir tutku beslediğini söyleyen
Çelik, "Gizem dediğiniz şeyin hayatımıza
değer katan bir yanı var. Gizemin çözül-
mesi ise içimizdeki merakı, keşfetme tut-
kusunu yok ediyor. Tam da bu yüzden
bazı şeylerin bilinmez, efsanevi kalması
gerektiğine inanıyor ve okura bir anahtar
sunarken ‘Her kilit açılmalı mı?’ diye so-
ruyorum” ifadelerini kullandı. İstan-
bul’da yer üstünde olup günümüze
ulaşan eserlerin yanı sıra, yerin altında

olduğuna inanılan ve gizemini hâlâ ko-
ruyan değerlerin kendisine ilham verdi-
ğini belirten Cengiz Çelik, kitabın çıkış
noktasını ise şöyle anlattı: “Tarih dipsiz
bir kuyu gibi. Özellikle de İstanbul’un ta-
rihi. Balat’tan Kapalıçarşı’ya, Çemberli-
taş’tan Galata’ya… Bu topraklarda
yüzyıllar boyu farklı medeniyetler yaşa-
mış. Çok eski dönemlere ait bu değerlere
ulaşıp ele geçirmek için bir araya gelen
farklı gruplara günümüzde de rastlıyo-
ruz. Bu grupların amacı eski mistik güç-
lere sahip olup tekrar İstanbul’un, hatta
dünyanın hâkimi olmak. İstanbul’un,
eski adıyla Konstantinopolis’in altında
yer alan tünellerde ne olaylar yaşanıyor
belki de. İşte okura eşlik ettiğim macera,
tam da burada başlıyor.”

Önemli izler taşıyan bir kitap

“Artık yazmadan durabileceğimi san-

mıyorum” diyen Çelik, kitabın ana ka-
rakterlerinin hem kendisinden hem de
kuzeni Halit Ergenç’ten izler taşıdığına
değinerek, “Kitabın ana kahramanı
Akın, aslında çocukluğumdan bu yana
içimdeki keşfetme arzusunun dışa vu-
rumu gibi. O kadar beklemiş ki bugüne
kadar, yerinde duramayan çok hareketli
bir karakter. Öyle ki kimi zaman benim
onu değil, onun beni yönlendirdiği olu-
yor. Akın bir ölçüde beni yansıttığı

kadar Volkan karakteri de çocukluğum-
dan beri yanımda olan kuzenim Halit
Ergenç’ten izler taşıyor. Bir şekilde elle-
rini birbirlerinin sırtından eksik etme-
yen bu iki karakteri, Anahtar’dan sonra
da görmemiz mümkün elbette. Kendi
içinde bir sona ulaşan ama aynı za-
manda yeni bir başlangıcın da haber-
cisi olan Anahtar’dan sonrasına 
Akın karar verecek” açıklamalarında
bulundu.

Sultangazi'de 18 yaşındaki Melike Y., eski erkek arkadaşı Kenan D. tarafından alıkonularak, 3
gün boyuncu şiddet gördüğünü iddia etti. Melike Y., eski erkek arkadaşının kendisini uyuşturu-
cuya alıştırdığını, 1,5 yıl kendisini şiddet uyguladığını söyleyerek, en büyük cezanın verilmesini
istediğini söyledi. Gözaltına alınan Kenan D. de ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Zaman zaman intihar
etmeyi de düşündüğünü
belirten Melike Y., "Ama
bu süreçte sapasağlam
doğan bir oğlum vardı
ve ben bunu düşünerek
hayata tutundum. Ço-
cuğumu benden haber-
siz alıp götürdüler.
Benim istemediğim bir
ismi oğluma verdiler.
Ben kendi oğluma vere-
ceğim ismi veremedim.
Kendi açımdan baktı-
ğımda çocuğuma en ya-

kışır ismin 'Umut' olduğunu
gördüm. Çünkü ben çocuğumu hep
umut olarak gördüm"  şeklinde ko-
nuştu. Melike Y., Kenan D.'ye en
büyük cezanın verilmesini istedi-
ğini de sözlerine ekledi. 

İntihar etmeyi
düşündüm

İstanbul tarihine
mistik yorum
İstanbul tarihine
mistik yorum
İstanbul tarihine
mistik yorum
İstanbul tarihine
mistik yorum
İstanbul tarihine
mistik yorum
İstanbul tarihine
mistik yorum
Cengiz Çelik’in ilk kitabı Anahtar, raflardaki yerini aldı. Roman,
İstanbul’un tarihine mistik bir yorum getiriyor. Kitabın ana karak-
terlerinin hem kendisinden hem de kuzeni Halit Ergenç’ten izler
taşıdığını belirten yazar, “Bu kitap çocukluk hayalimin gerçekleş-
miş hali. Artık yazmadan durabileceğimi sanmıyorum” dedi

Pandemi tercihleri
de etkiledi
BağcılarBelediyesi, üniversite tercihi yapacak gençlere
uzman rehberler eşliğinde ücretsiz danışmanlık hizmeti
veriyor. Üniversite adayı öğrencilerle yakından ilgilenen
uzmanlar, pandemi sebebiyle psikoloji ve sağlık bölümle-
rine ilginin arttığını söyledi. Yüksek Öğretim Kurumları
Sınavı’nı (YKS) başarıyla atlatan öğrencileri şimdi de
tercih telaşı sardı. Bağcılar Belediyesi, üniversite adayı

gençlere yardımcı ola-
bilmek ve doğru tercih
yapabilmeleri amacıyla
“Tercih Günleri” etkin-
liği başlattı. Bu amaçla
Bağcılar Belediyesi
Gençlik Merkezi ile
Kadın ve Aile Kültür
Sanat Merkezi’nde

stantlar oluşturuldu. Bu noktalarda uzmanlar tarafından
karşılanan öğrencilere ücretsiz olarak tercih danışmanlığı
ve rehberlik hizmeti veriliyor. Gençlerin puanları, başarı
sıralamaları, ilgi ve yeteneklerine göre doğru bir bölüm
seçmelerine yardımcı olunuyor. Her gün yüzlerce kişiyle
görüşen eğitmenler, tercih yaparken hayallerin değil eko-
nomik şartların ön planda tutulduğunu ve gençlerin iş
imkanı yüksek olan fakültelere yöneldiğini belirtti. Pan-
demi sebebiyle iş alanı genişleyen psikoloji ve sağlık bö-
lümlerinin en çok istenen bölümler olduğu bildirildi.
Gençlerin hayatlarıyla ilgili en önemli kararlarında doğru
adım atmaları için yanlarında olduklarını söyledi.
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TrakTör üretimiyle toplam üretim ise 738
bin 329 adede ulaştı. Aynı dönemde, otomotiv
ihracatı adet bazında yüzde 7 artarak 512 bin

320 adet olurken, otomobil ihracatı ise yüzde 3 azalarak
332 bin 874 adet oldu.Ocak-temmuz döneminde toplam
pazar geçen yıla göre yüzde 31 artarak 461 bin 730 adet
düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı
yüzde 27 oranında arttı ve 346 bin 636 adet oldu. Son 10
yıllık ortalamalar dikkate alındığında ocak-temmuz döne-
minde toplam pazar yüzde 6,4 ve otomobil pazarı yüzde
10 arttı. Ağır ticari araç pazarı yaklaşık yüzde 4 azalırken,
hafif ticari araç pazarı ise on yıllık ortalamanın parale-
linde gerçekleşti ve yüzde 2 oranında azaldı. Türkiye İhra-
catçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Ocak-Temmuz
döneminde toplam ihracattan yüzde 13,5 pay alan oto-
motiv sanayisi yılın ilk yedi ayını lider tamamladı.

Ticari araçta artış

Ocak-temmuz döneminde ticari araç üretimi bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış gösterdi. Bu dö-
nemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 56 artar-
ken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 28 arttı.
Yılın ilk yedi ayında, toplam ticari araç üretimi 255 bin
529 adet olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında ise,
ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine
kıyasla ticari araç pazarı yüzde 95, hafif ticari araç pazarı
yüzde 40 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 112 arttı. Özel-
likle ağır ticari araç grubunda bir önceki yıla göre artış
gerçekleşmesine rağmen baz etkisi dikkate alındığında
2015 yılına göre kamyon pazarı yüzde 31, otobüs ve mi-
dibüs pazarı yüzde 31 oranında daraldı.

Pazar ortalamaların üzerinde

Yılın ilk yedi ayını kapsayan dönemde toplam pazar
geçen yıla göre yüzde 31 artarak 461 bin 730 adet düze-
yinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde
27 oranında arttı ve 346 bin 636 adet oldu. Son 10 yıllık
ortalamalar dikkate alındığında 2021 ocak-temmuz dö-
neminde toplam pazar yüzde 6,4, otomobil pazarı yüzde
10 oranında arttı. Ağır ticari araç pazarı yüzde 4 oranında
azalırken, hafif ticari araç pazarı ise son on yıllık ortala-
manın paralelinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil sa-
tışlarındaki yerli araç payı yüzde 40 olurken, hafif ticari
araç pazarında yerli araç payı yüzde 53 olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 Temmuz
Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Rapo-
ru’nu açıkladı.Bakanlık tarafından açıklanan ve-

rilere göre, bu yılın Temmuz ayında merkezi yönetim
bütçesi 45,8 milyar açık verdi.Merkezi yönetim bütçesi
2020 yılı Temmuz ayında ise 29,7 milyar TL açık vermişti.

Faiz dışı açık: 22,2 milyar dolar

Bu yılın Temmuz ayında 22,2 milyar TL faiz dışı açık ve-
rildi. Temmuz 2020’de faiz dışı açık 21.2 milyar TL olarak
gerçekleşmişti.Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Ocak-
Temmuz dönemi açığı ise 78,3 milyar TL olarak gerçek-
leşti. 2020 yılı Ocak-Temmuz dönemindeki açık 139,1
milyar TL’ydi. 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde 36,2
milyar TL faiz dışı fazla verildi. 2020 Ocak-Temmuz dö-
neminde bu miktar 59,4 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

Türkiye Bankalar Birliği
(TBB) Bartın, Kastamonu ve
Sinop illerimizdeki sel felake-

tinden etkilenen banka müşterilerine yö-
nelik alınan yönetim kurulu kararına
ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada sel
bölgesindeki banka müşterilerinin talep-
leri halinde bankalara olan borçlarının
ödenmesinde, ertelenmesinde ve/veya
kendilerine finansman olanakları sağlan-
masında gerekli kolaylıkların gösterilmesi
hususunda üyelerimize tavsiyede bulu-

nulmasına karar verildiği bildirildi.

Mücbir hal durumu

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Birliği-
miz yönetim kurulunun 16 Ağustos 2021
tarihli toplantısında, afet bölgesinde ya-
şanan muhtelif sorunların hafifletilme-
sine katkıda bulunulması, bankacılık
hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürül-
mesi ve bölgenin ihtiyaç duyabileceği
desteğin sağlanması konuları görüşülm-
üştür. Bankacılık Düzenleme ve Denet-

leme Kurumu ile eşgüdüm halinde ban-
kalar tarafından alınan önlemler ve yapı-
lan çalışmalar değerlendirilmiştir.
Yönetim kurulumuz tarafından, felaketin
bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz
etkilere maruz kalan, ödeme imkânları
olumsuz etkilenen müşterilerin talepleri
halinde bankalara olan borçlarının öden-
mesinde, ertelenmesinde ve/veya kendile-
rine finansman olanakları
sağlanmasında gerekli kolaylıkların gös-
terilmesi hususunda üyelerimize tavsi-

yede bulunulmasına; mücbir halin ya-
şandığı mahalde ikâmetgahı/işyeri adresi
veya şubede hesabı bulunan müşterilerin
kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek iş-
lemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk
Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçe-
vesinde yapılması hususunda gerekli
hassasiyetin gösterilmesi için Risk Mer-
kezi Üyelerinin bilgilendirilmesine karar
verilmiştir. Müşterilerimiz sel felaketin-
den etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle
bankaları ile temasa geçebilirler.”

Otomativde ihracat 
payımız yükseliyorTBB’den sel kararı

Türkiye’nin kaynakları yetmez

Otomotiv Sanayii Dernegĭ (OSD) ocak-
temmuz verilerini açıkladı. Yılın ilk 7
ayında otomotiv üretimi bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 705
bin 79 adet, otomobil üretimi yüzde 2 ar-
tarak 449 bin 550 adet olarak gerçekleşti

URETIM AZALACAK,
GIDA FIYATLARI ARTACAK

Yaklaşık 3.6 milyon Suriyeli sı-
ğınmacıya ev sahipliği yapan ve
son 10 yılda büyük bir göçmen

dalgası ile karşı karşıya kalan Türkiye,
ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ile bir-
likte yeni bir göç dalgasının eşiğinde. Tem-
muz 2021 itibarıyla yakalanan 72 bin
göçmenin 30 binini Afganlar oluşturuyor.
Uzmanlar ise Türkiye'nin, bu sorunu
kendi kaynakları ile çözemeyeceğine dikkat
çekiliyor. Uluslararası bir sorun olan göç-
menlerle tek başına mücadele etmek zo-
runda kalan ve 40 milyar doların üzerinde
harcama yapan Türkiye'nin, Afganistan'da
ortaya çıkacak büyük bir göçü kaldırmaya
kaynaklarının yetmeyeceği vurgulanıyor.
Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme
Merkezi Bölge Koordinatörü Tamer Kılıç,
Türkiye'de yaklaşık 5 milyona ulaşan ya-
bancı nüfusunun olduğuna işaret ederek,
“Türkiye'nin ekonomik olarak, siyasi ola-
rak veya sosyal olarak zorluklar yaratan
bu durumu sürdürülebilir bir şekilde yöne-
tebilmesi için sürekli işbirliğine ihtiyacı ola-
cak. 4 milyon kişinin Türkiye'de entegre
edilebilmesi de gerçekçi değil. Bu Türki-

ye'nin sadece kendi kaynakları ile Türkiye
içinde çözebileceği bir mesele değil” dedi.

Uluslararası iş birliği şart

ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekil-
mesi ile birlikte, hem Türkiye hem de
komşu diğer ülkelere yönelik Afgan göç-
men sayısında bir artış yaşanabileceğine
dikkat çeken Kılıç, ilk etapta Afganistan

içinde oluşturulacak güvenli bölgeler ile
bu hareketlenmenin bir miktar önüne ge-
çilebileceğini dile getirdi. Kılıç, “Alman-
ya'nın 60 yılda Türkiye'den aldığı göçmen
sayısı kadar Suriyeliyi Türkiye 10 yılda
almak zorunda kaldı. Bu fiili durum ulus-
lararası işbirliğini gerektiriyor. Türkiye'nin
AB tarafından ve diğer partner ülkeler ta-
rafından desteklenmesi gerekiyor” dedi.

Çok yönlü politikalar ile çok yönlü işbir-
liklerinin ön planda olmasının önem taşı-
dığını kaydeden Kılıç 4 milyon kişinin
Türkiye'ye entegre edilmesinin mümkün
olmadığı gibi bir anda ülkelerine gönderil-
mesinin de mümkün olmadığını belirtti.
Kılıç, ekonomik anlamda en büyük prob-
lemin göçmenlerin kayıt dışı çalışması ol-
duğunu aktardı.

Türkiye Bankalar Birliği sel felaketinden etkilenen banka müşterilerine kolaylık sağlanması
noktasında birlik üyelerine tavsiyede bulunduğunu açıkladı. Sel bölgesindeki banka müşterilerinin
talepleri halinde bankalara olan borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde ve/veya kendilerine 
finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi konusunda karar verildi

Birleşmiş Milletler tara-
fından yayımlanan ve

Türkiye'yi de kapsayan
yeni rapor gelecek 10-
15 yıla ilişkin ürkütücü
tabloyu ortaya çıkardı.
Raporu değerlendiren
İklim Değişikliği Poli-

tika ve Araştırma Der-
neği Başkanı Dr. Baran

Bozoğlu “Yağışlar azala-
cak, tarımsal üretim 

düşecek, gıda fiyatları
olağanüstü yüksele-

cek.” şeklinde konuştu

B irleşmiş Milletler’in hazırladığı ra-
pora göre 10 yıl içinde dünya sı-
caklığı en az 2 derece artacak ve

bunun sonucunda Türkiye'de olağanüstü
gece ve gündüz sıcaklıkları yaşanacak.
Kronik hastaların ölüm riski artacak. Ya-
ğışlar azalacak, tarımsal üretim düşecek,
gıda fiyatları olağanüstü yükselecek.

Sıcaklık artacak

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma
Derneği Başkanı Dr. Baran Bozoğlu,
BM'nin Hükümetlerarası İklim Değişik-
liği Paneli (IPCC) Raporu'nu değerlen-
dirdi. Bozoğlu, dünyada ortalama 1.1
dereceye ulaşan sıcaklık artışının müm-

künse 1.5 derece değilse 2 dereceyle sınır-
landırılmaya çalışıldığını, ancak yayımla-
nan yeni raporun dünya ısısının 10-15
yılda 2 dereceden de fazla artacağını or-
taya koyduğunu söyledi.

Tarımsal çöküş

Dr. Bozoğlu, dünyada yükselen sıcaklığın
Türkiye'de en çok Anadolu ve Akdeniz
havzasını vuracağını, sıcaklığın 2 derece
artması halinde Türkiye'de halkın alışık
olmadığı biçimde sıcak gün ve gece sayı-
sının artacağını, orman yangınlarının ar-
tacağını, yaşlı ve kronik hasta ölümlerinin
yükseleceğini söyledi. Bozoğlu, Türki-
ye'nin sıcaklık artışına bağlı olarak tarım-

sal üretimin suya erişiminde en olumsuz
etkilenecek ülkelerin başında geldiğini be-
lirtirken, “Ne yazık ki, Türkiye'de ciddi bir
tarımsal kuraklık yaşanacak” dedi.Dün-
yada ortalama sıcaklık 2 derecelik artışla
sınırlandırılabilirse Türkiye'de yağış orta-
lamasının yüzde 20 azalacağını belirten
Dr. Baran Bozoğlu, “Artış 4 dereceye
doğru giderse yağışlar yüzde 40'a kadar
düşecek. 10 yıl içinde tarımsal çöküş ya-
şanabilecek. Tarımsal üretim azalacak,
besin fiyatları artacak. Bazı bölgelerdeki
su sadece insanlara yetecek” dedi.

Kararlar gözden geçirilmeli

İklim değişikliğinin yaratacağı zararı en

aza indirmek için ülke ve toplum olarak
sil baştan planlamaya ihtiyaç olduğunu
belirten Dr. Baran Bozoğlu, “10 yıl önce
verilmiş kararlardan vazgeçmemiz gere-
kiyor. Türkiye'nin bütün sanayi, tarım,
üretim, turizm, ormancılık, ekosistem,
kanalizasyon alanındaki çalışmalarını
iklim değişikliğine uyarlanması gereki-
yor. Kentlerimizdeki su kaçaklarını önle-
meliyiz. Kömürlü termik santrallerden,
fosil yakıt ve doğalgaz kullanımından
hızlı bir şekilde çıkış yoluna geçmeliyiz.
Bugüne kadar verilen bütün ÇED
olumlu raporlarının yeniden ele 
alınması gerekiyor” açıklamalarında 
bulundu.

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Bölge Koordinatörü Tamer Kılıç Türkiye’de ki göçmen sayısındaki artışlara dikkat
çekti. Kılıç, Türkiye'de yaklaşık 5 milyona ulaşan yabancı nüfusunun olduğuna işaret ederek “Bu rakamın Türkiye'de entegre
edilebilmesi de gerçekçi değil. Bu Türkiye'nin sadece kendi kaynakları ile Türkiye içinde çözebileceği bir mesele değil” dedi 

Merkezi bütçe açık verdi 
Dr. Bozoğlu, dünyada yükselen sıcaklığın Türkiye'de en çok Anadolu ve Akdeniz havzasını vuracağını,
sıcaklığın 2 derece artması halinde Türkiye'de halkın alışık olmadığı biçimde sıcak gün ve gece sayısının
artacağını, orman yangınlarının artacağını, yaşlı ve kronik hasta ölümlerinin yükseleceğini söyledi. 



İ nternet teknolojisi günümüzde sadece bilgi-
nin üretilmesi, iletilmesi ve saklanmasında
yenilikler getirmedi aynı zamanda insan iliş-

kilerini ve dostluk anlayışımızı da değiştirdi, hatta
halâ her geçen gün giderek artan ölçülerde in-
sana ait olan her şeyi değiştirip dönüştürüyor, o
arada sevgiyi ve aşkın kadim anlatısını da dönüş-
türüyor tabi.  Küreselleşme dolayısıyla insanın,
malların ve hizmetlerin dünyayı bir açık kapı po-
litikasıyla serbest dolaşımı başta olmak üzere;
bilgiye, teknolojiye, üretime ve tüketime ilişkin
hususlar üzerinde son yıllarda çokça duruldu.
Çünkü kapitalizm öyle istiyordu. Fakat bu hercü-
merç içinde insan unutuldu, insani olan ve in-
sana ait olan ne varsa unutuldu. Ya bilinçli
unutuldu ya da bunlar geri plana itildi. Her şey
paraya-pula, kapitale ve daha fazla biriktirmeye,
güce endekslendi. İnsan(oğlu) bu uğurda elde
edilecek kazanımlar için çoğu kez gözden çıka-
rıldı, feda edildi.
Oysa Alman filozof Kant, “İnsan amaçtır, araç
olarak kullanılamaz” diyordu. Fakat güç ve ege-
menlik peşinde koşanlar bu düsturları dinlemi-
yorlar, dinlemek bir yana çıkarları söz konusu
olduğunda tam tersini yapıyorlar. Bu çılgınca aç-
gözlülük öylesine gözlerini karartmış ve kör etmiş
ki, bunun bir gün büyük ve keskin bir dönüşle bir
bumeranga dönüşeceğini akıllarına dahi getir-
mek istemiyorlar. Bunun anlaşılması için illa dev
bir Frankenstein’in ortaya çıkması mı gerekir?
Gemi battığında herkesin birlikte yok olacağını
bildikleri halde bu aç gözlülük gözlerini kör
etmiş, mukadder bir son ile karşılaşmadıkça da
bu dehşetli bağımlılıktan kurtulmayacaklar.
Bütün bu olumsuzluklara rağmen umudu yük-
seltmek ve gerçekten umutlu olmak için yapıl-
ması gereken neyse yapmak ve yerine getirmek
lazım.  İşte bu amaçla, internetin, ortaya çıkan
yeni teknolojilerin, sözgelimi yapay zekânın
insan ırkı üzerinde nasıl bir etki yaptığını, tür ola-
rak insanı ve sosyolojik olarak insanlığı nereye
götürdüğünü, daha doğru bir betimlemeyle ne-
reye sürüklediğini sorgulamak gerekiyor. Yeni
teknolojilerin yol açtığı yeni gelişmelere ve yeni
sorunlara yakından bakmak gerekiyor. Bunları
yapmaya çalışırken, henüz yeni olan bazı örnek
olaylar üzerinde durarak günümüzü anlamaya
çalışalım. Bu meyanda gelecekle ilgili kimi yorda-
malarla/tahminlerde bulunalım. Bizi tür olarak
bekleyen tehlikelere dikkat çekerken neler yapabi-
leceğimiz de o arada ortaya çıkmış olacaktır.
Nerden geldik, şimdi nereye gidiyoruz? Bu baş
döndürücü bir hıza kavuşan teknoloji sayesinde
kolayca yakınlaşsak da soğuk kalıyoruz, mesafeyi
hemen aşabilsek de ruhların uzaklığını yenemi-
yoruz. Çünkü teknoloji ve eşya zaman ile mekânı
sömürgeleştirdi. İnsani, duygusal ve romantik
ilişki de bu tüketim pazarında en az maliyetle en
iyi ürünü bulacağınız bir pazarlık nesnesine 
dönüştü1. 

Klasik insan tarifi aşılıyor artık!

İnsanın değerli bir varlık olduğu, değerinin özelli-
ğinden kaynaklandığı, bu özelliğin de akıl sahibi
bir varlık olmasına bağlı olduğu tezleri potansiyel
olarak doğru olsa bile artık tartışılır olmanın öte-
sinde aşılır oldu mevcut realite içinde. Üstelik

bütün bunların geçerlilikleri ve geçerlilikleri de
sorgulanıyor. Sadece insan mı akıl sahibi? Şem-
panzeler, yunus balıkları, balinalar, karıncalar,
arılar, vs. gibi varlıklarda akıl yok mu? Daha
önce de belerttiğimiz üzere, bu ve benzeri birçok
hayvanın da akıl sahibi olduğu artık biliniyor. İn-
sana kafa yormuş bir filozof olan Friedrich Ni-
etzsche, insanı tariflerken, hayvandan nitelik
açısından değil, akla sahiplik çerçevesinde, nice-
liksel bakımdan ayırır. Diğer bir deyişle, insanla
hayvan arasındaki farkı, akla sahip olduğu nite-
likten ziyade bir nicelik fark olduğunu ileri sürer.
Bu konuda çarpıcı bir söylemle mealen; insan,
hayvanla insan arasında gerilmiş bir iptir, der.
Gereklerini yerine getirdiğinde ipin önünde, ye-
rine getirmediğinde arkasında yer alır.
Gerekler neyle yerine gelir? Elbette en önemli iki
uzvu, el ve dildir. İnsanoğlu eliyle maddi kültürü,
diliyle maddi olmayan kültürü üretir, saklar ve
aktarır. İşte bugün bu hususları yerine getiren ro-
botlar, hatta elin ve dilin bağlı olduğu zekâ yerine
yapay zekâlar söz konusu. Üstelik daha seri daha
yakınmasız ve yorulmadan üretimde bulunabili-
yorlar. Peki ya duygu ya vicdan? İşte bugüne
değin es geçilen aslında bilimin de biraz burun
kıvırdığı önemli olgular bunlar. Bunlar olmadan
insan olur mu? Yeni türe doğru ilerlerken, bu
hasletlerden arınmış yapay insanlar yaparken in-
sanoğlu da zaman içinde bundan etkilenip bun-
lardan arınacak mı? Hem bu işleyiş hem yapay
ve teknolojik ortam, hem beslenme ve üreme
alışkanlıkları değişince tür olarak insan da deği-
şecek mi? Zaten tarihte başka tür insan(lar) ol-
duğunu biliyoruz; o halde gelecekte neden
olmasın? Soru şu ki, biz mi değişeceğiz yoksa
koşulların ittirmesine paralel yeni türler mi ortaya
çıkacak?  Bunlar belki biraz erken sorulmuş so-
rular gibi gözükebilir. Fakat bu işlerle uğraşanlar
için geç bile kalınmış sorulardır. Şimdiden doğru
cevaplar bulmazsak kim bilir gelecekte başımıza
neler geterirecekler? O yüzden insanı bugün en
çok etkileyen alanlara, önce “net”te neler olup bi-
tiyor kısaca bakalım, ardından yeni teknolojilerin
yarattığı yapay zekânın marifetlerini irdelemeye
çalışalım ve nihayet bunların etkileşiminden ve
metamorfozundan ne çıkacak ona bakalım. Bizi
bekleyen daha iyi daha nitelikli insan mı yoksa
yeni Frankensteinler mi? (Bu konuya daha sonra
döneceğiz)

Teknolojik egemenlik devri 
(ve akıllı telefon çılgınlığı)

İşe en basitinden başlayalım, akıllı telefonla. Bi-
lindik bir durumdur: Kızılderililer dumanla me-
sajlaşırdı, yazı icat oldu, sonra kablolu iletişim
ağları kuruldu. Bu dönemde de mektuplar, tel-
graflarla sürdü iletişim. İnsanlar meramlarını
uzun uzun anlattı, yazdı, adeta yüreklerini beyaz
kâğıtlara sarıp dostlarına, yakınlarına sevdikle-
rine ve sevgililerine yolladı. Aynı duygu ve derin-
likte cevaplar aldılar. Sonra uzayda iletişim
devrimi başladı. Artık duvarlar, sınırlar ortadan
kalkmaya başladı, kablolar ve normal ev işyerle-
rinde kullanılan telefonlar hükmünü kaybetti.
1993 yılıydı, GAP’ta genel sekreterdim. Cep tele-
fonları yeni çıkmış ama henüz bölgeye gelme-
mişti. Bir tane edindim. Erikson marka, arkasına
monteli büyükçe bir aparat, üstünde eski TV’leri
andıran uzunca bir anteni ve ele avuca sığmayan
bir hacmi vardı. İlk kez herhangi bir yerle bir
kablo bağlantısı olmayan bu telefonla sağda
solda konuştuğumda insanların bana şüpheli
şüpheli baktıklarını görüyordum. Hal böyle
olunca o sancılı coğrafyada ve sorunlu zamanda

ulu orta yerde konuşmamaya başladım. 
Sonradan bazı arkadaşların bana ilettiğine göre
bu tarz bir aletle konuşan birinin ajan olabileceği
yolunda şüpheler doğmuştu. Çünkü bu şekilde,
o zaman ancak telsizlerle konuşulabiliyordu, tel-
sizler de devletin elemanlarında ve ajanlarında
oluyordu. Durum aynen buydu. O yüzden bu
makinelerin ilk dönem yarattığı algıyı anlamak
gerekir... Nerden nereye…? Derken cep telefon-
ları furyası başladı. Dev bilgisayar önce masaya
oturdu, ardından diz üstüne indi, sonra tablete
dönüştü, derken artık cebe girdi. Belki yakında dil
ya da deri altına girecekler…! 
Telefonlar hızla küçülmüş, estetize olmuş ve bir
süre sonra akıllanarak cepteki yerlerini almıştı.
Zamanla bu nevi aletlere sahip olmak artık bir
ihtiyaçtan ziyade bir statü ve prestij halini almıştı.
Bizim toplumda görülmedik bir patlama ile artık
yeni yürümeye başlayan bir çocuktan ölmek
üzere olan bir yaşlıya kadar herkesin elinde ve ce-
binde bir telefona rastlamak mümkündü. Böy-
lece beşikten mezara kadar herkesin cep telefonu,
kulaklığı, sağda solda gösterişli etkileşim aletleri
vardı. Bütün bunlar bir anda ortalığı kaplamıştı. 
Gençler bu telefonlarla dili katletti, duygular kır-
pıldı, sohbetler kesildi, yolda, okulda, otobüste,
evde, işte, herkes (büyüklendiğini sanarak) as-
lında küçülüp kendi cebinin içine girdi. Toplu-
mun sadece sosyolojisi değil psikolojisi de
değişti. Peki, bunun belirgin sonucu ne olabilir?
Buna sosyolojik olarak yaklaştığımızda şöyle bir
analiz yapabiliriz. Çağımızın geçiş süreci olma
özelliğine binaen (arkadan gelenler yavaş yavaş
azalıp yok olsa da) üç kuşağı şimdilerde bir arda
görmek mümkün: X, Y, Z kuşaklarıdır bunlar.

X,y, z kuşakları 

X Kuşağı, 60’lı yılların kuşağıdır. Biz duygusuna
sahip, geleneklere bağlı, kendinden büyüklere
itaat eden, kendinden küçüklerden de itaat bekle-
yen bir kuşak.  Bunlar henüz TV ve cep telefonla-
rıyla tanışmamış ve buluşmamış bir kuşak olarak
yetişti. O yüzden yaşama bakışları ve ilişkilerinin
nitelikleri günümüzden epey farklı bir özellik arz
ediyor. Sonra Y kuşağı geldi.Y Kuşağı, 70’li, 80’li
yılların kuşağıdır. Yavaş yavaş teknolojinin etki-
siyle tanışmış olsalar da henüz tam olarak elokt-
ronize olmamış bir kuşaktır. Bunlar tamamen
teknolojinin manyetik alanı içine girmemiş. X ku-
şağının aksine isyankâr, özgürlük tutkunu, baş-
kaldırmayı seven bir kuşaktır. Siyasi alandaki
görünümü devrimci gençlik,
ekonomik alanda ise elle-
rinde James Bond çanta,
dünyayı dolaşan, “Yu Pi”
denilen bir kuşaktır. Yüz
yüze gelerek, göz göze baka-
rak, anlatarak, ikna ederek
“mallarını” satan, ya da iliş-
kilerini kuran insanların ku-
şağıdır y kuşağı.  Gelelim Z
Kuşağına.Z Kuşağı, 90’lar
da ve 2000’lerde internete
gözlerini açan, dijital tekno-
loji ve akıllı telefonların içine
doğan, kendilerinden önceki
yaşamı tarihin uzak diyarla-
rında bir geçmiş gibi tasav-
vur eden, dijitalle büyüyen
kuşaktır. Bunlara “dijital kuşak” da diyebiliriz. Bir
çocok çocuk bu konularda babalarından anala-
rından daha mahir. Çünkü yaşamının büyük bö-
lümü akıllı telefonlara bağlı ve bağımlı geçmiş.
Akıllı telefonları ellerinden düşürmeyen, onlarla

oturup onlarla kalkan, onların müsaade ettiği
kadar konuşan bir kuşaktır z kuşağı. Bunların
elindeki telefonları alırsanız, adeta fişi çekilmiş
elektrikli ev eşyasına dönerler.  Ya da sudan çık-
mış balığa…telefon yoksa sanki yaşam durmuş
ve donmuş oluyor onlar için. İsterseniz bir dene-
yin, bunu açıkça göreceksiniz. Bu teknolojinin el-
bette insan yaşamını her geçen gün artan ölçüde
olumlu yönde kolaylaştırıcı etkileri oldu, olmaya
da devam ediyor. Ama teknoloji bunu bir eliyle
sunarken öbürüyle de çok şey almaya başladı in-
sanoğlundan. Onu kendi doğasına karşı yaban-
cılaştırdı, yaratıcılığını köreltmeye başladı ve reel
dünyadaki geniş özgürlüğü sanal dünyada sörfe
çevirdi.

Kayıp bir kuşak (mı!?)  yoksa

Telefon, internet bağımlısı bu kuşak, kısa cümle-
lerle yazışıyor, hatta kelimelerden sesli harfleri
atıyor, emoji denilen sembollerle konuşuyor,
kitap okumuyor, bir şey merak ettiklerinde Go-
ogle’a başvuruyorlar. Telefonlarıyla yatağa giri-
yor, telefonlarıyla uyanıyor, aşklarını, oyunlarını
onunla ve onda yaşıyorlar. Hal böyle olunca da
her şeyin ömrü yüzeysel, kısa ve bir telefonun
sakladığı/elverdiği ölçüde oluyor. Bu kuşak ge-
nellikle derinlemesine araştırmadan kopuk,
uzun ve anlamlı okumalar yapmayan, zekâla-
rını kısa labirentimsi telefon tuşlarının içinde
tüketmekteler. Yaratıcılıklarını akıllı telefon-
ların sağladığı olanaklar nedeniyle kulla-
namayan ve geliştirmeyen bu gençler
çoğunlukla topluma ve geleceğe dair
ideale ve ütopyaya da sahip değiller.
Bencil, kendini soyutlamaya meyyal,
çoğu toplumsal yapıya dişe dokunur
bir şey katmadan göçüp gidiyorlar,
arkalarına bakmadan...  
Nitekim hep düşünmüşümdür
uzun yıllardır bırakın Türkiye’yi,
dünya genelinde bile neden bir
Tolstoy, bir Dostoyevski artık
çıkmıyor. Bir Shakespeare
gelmiyor? Neden bunca
uzun bir sürede bir Nazım,
bir Neruda yok, bir Bal-
zac, bir Steinback roma-
nına, ya da Yaşar
Kemal’in “İnce
Memed”in kalibre-
sinde bir yazına rast-

lanamıyor artık. Bu çağ bu kadar olanağa rağ-
men böyle dâhilerden neden mahrum?  Tek se-
bebi bu olmasa da bunda dijital dünyanın epey
etkisi olsa gerek. Özellikle kapitalist teknolojinin
insan zihnini, kendisinin çizmiş olduğu sınırlar
içinde elverdiği kadar çizmiş ve adeta esir almış
gibi davranmayı sürdürmesinin payı olduğunu
düşünüyorum.  

Köle ile efendi yer mi değiştiriyor?

Tabii bu şimdilik içinde olduğumuz bir durum,
gelecek ne getirir bilemiyoruz. Dedik ya: Önce
oda büyüklüğünde dev bilgisayarlarla başlandı
işe, sonra masa üstü bilgisayarlar geldi, ardından
dizüstüne küçüldüler, sonra el içi ve cep içine gi-
recek kadar küçüldüler. Şimdilerde deri altı, dil
ucunda konulacak bilgisayarlardan/telefonlar-
dan bahsediliyor Hatta zihin yoluyla okumalara
açık bil-gi-say-a(ya)rlardan bahsediliyor. Bunlar
bir bakıma iyi ve önemli gelişmeler olarak görü-
lebilir. Ama bir sosyal bilimci olarak unutmama-
mız ve sormamız gereken soru şu: İnsan bu
gelişmenin neresinde? Bu macerada amaç insan
mı yoksa insan araçsallaştırılıyor mu insan,
amaçla araç yer değiştirmeye mi başladı? 
Daha çarpıcısı köle (yapay eşya) ile efendinin
(insanın) de bir gün yer değiştirmeyeceğinin ga-
rantisi var mı?
Daha şimdilerde devletler bu yolla insanları kod-
luyor, cipliyor, fişliyor, izliyor vs. Hem de verilen
dijital bir kimlik kartını bir bilgisayara taktığında
bir insanın özel hayatı, en mahrem ilişkileri bile
24 saat izlenebiliyor, kontrol edilebiliyor. Ege-
menlik adına gücü elinde bulunduranlar artık
özel hayata, mahrem yaşama saygı duymuyor. O
takdirde insanın kıymeti harbiyesi nedir bu
çağda? İnsanı ve insanlığı olmayan ama dijitali
ve teknolojisi olan bir dünyaya doğru mu gidiyo-
ruz yoksa gerçekten? Durum bunu milim ima
ediyorsa bile görev sadece methiye dizmek olma-
malı, tehlikeye de dikkat çekilmelidir. Bu ve ben-
zeri soruları çeşitli çeperlerde sormaya devam
edelim. Makineyi yaratan insandı. Şimdi yarat-
tığı makine ona efendi olmaya mı başladı. Yoksa
köle ile efendi yer mi değiştirecek? (Bu konu ay-
rıca ele alınmayı hak ediyor)  

Nette aşk mümkün mü?

Bugün için en önemli ayırım bize duygularla ilgili
göründüğünden onun üzerinden gitmenin mese-
leyi aydınlatmak ve anlaşılır kılmak için daha
uygun bir yol olduğu söylenebilir. Örneğin, insan
göz göze gelmeden, el ele tutuşmadan da sevdi-
ğini söyleyebilir mi? Gözlerimiz buğulanmadan
da aşkın kırılganlığını haykırabilir mi varlığımız
ve birbirimizin bedenlerine yaslanmadan da
aşkın o uçsuz bucaksız denizlerinde kulaç atabilir
miyiz? Terleyen avuç içleri, hızlanan kalp atışları,
titreyen eller veya kızaran yanaklar olmadan da
anlatabilecek miyiz duygularımızı? Bu soruları
sormamızın bir nedeni, günümüzde artık nette
de aşkın mümkün olduğu, duygusal ilişkilerin ve
paylaşımların yaşandığı hususuna dairdir!  Ger-
çekten öylemi ya da gerçek ne kadar öyle? Bu
şimdi böyle başladıysa sonrası nasıl gelecek?Gö-
rünen o ki yeni teknolojiler kendimizi ve dünyayı
bilme biçimlerimizi dönüştürdüğü kadar sevme
biçimlerini de kökten değiştiriyor ve aşk akışkan-
laşıyor, girdiği kabın şeklini alıyor. Bilgisayar ara-
cılığıyla gerçekleştirilen iletişim, moderniteye
özgü olan zaman-mekân sıkışmasının doruk
noktası gibi görünüyor. Sosyal medya sitelerinin
dinamikliği insanlara iletişime geçme imkanları
sundu, böyle bir etkileşimde ikinci gizli bir mis-
yon doğurdu, insanın kendi hakkında izlenim ya-
ratma misyonu. İnsanlar karşılarında gerçek
insanlar dururken sanal âleme niçin bu kadar
büyük bir şevkle hücum etti? Ultra kapitalizmin
getirdiği aşırı bireyselleşme ile bunun bir bağlan-
tısı olabilir mi?
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Prof. Dr. AHMET ÖZER
YÜZLEŞMEK...!

Kapitalizmin insanı yabancılaştırdığını biliyoruz. Bir in-
sanı kesip bakarsanız, fizyolojisi içinde kan, kemik, et,

deri, barsak vs. görebilirsiniz. Duygu dünyasında aşk,
sevgi, nefret, intikam, kıskançlık vs. de var.  Ama ne be-

dende ne de duyguda veya ruhta TL, dolar ya da Euro’ya
rastlayamazsınız. Kapitalist dünya bu hasletleri parayla de-

ğiştirdi veya onun yerine geçen güçlerle. İşte en büyük ya-
bancılaşma da o zaman başladı. İnsani hasletlerin yerine

sonradan oluşturulmuş yapay varlıklar ve varyasyonlar ko-
nuldu… Amaçla araç yer değiştirince, amaca ulaşmak için

Makyavellist bir biçimde bütün araçlar mubah kılındı. Altta kala-
nın canı çıksın düsturu sıradan bir hal alınca, her bir bireyin yolu

kendi arkadaşının, dostunun veya başka bir insanın mezarı üstün-
den geçmeye başladı… 

İşte söz konusu insan bu yolda yürümekten imtina etmeyen yeni bir
insan tipidir. Maddi dünyaya yakınlaştıkça insani hasletlerden uzaklaş-

ması gerektiği telkin edildi ona. Her şey metaya dönüştü ve her emtia-
nın değer ölçüsü ona sağlayacağı güç ve başkaları karşısında elde

edeceği üstünlük oranında kıymetlendirildi. Böylece bunlara yakınlaştıkça
kendinden uzaklaşan insanoğlu bir
süre sonra kalabalıklar içinde bir ba-
şına yapayalnız kaldığını hissetmeye
başladı. İşte bu noktada kapitalizm on-
lara yeni teknolojinin yeni yapay duy-
gusallığını sundu. İnternet, Facebook,
sosyal medya ve daha başkaca 
şeyler…
Hal böyle olunca yeni yalancı cennete
yeni akınlar başladı. Böylece yalnız ve
sevilmeye aç ruhların “beni sev” diye
haykırdığı ruhlar panayırına dönüyor
sosyal medya ağları. Sevilmeye değer
tarafımızı öne çıkartıyor ve kendimizi
sadece olumlu özelliklerimizle takdim
ederek kişisel imgelerimizi tüketime
sunuyoruz. Nette herkes kendi kendisi-
nin reklamcısı... Sesler, jestler, videolar
ve fotoğraflar internet kullanıcılarına

daha sonra da kullanabilecekleri biçimde kurgulanıyor. Bunlarla desteklenen enstrümanlar bir
ruhsal gerçeklik yaratma olanağı tanıyor. Net bu yönüyle giderek kendimizden de sakladığımız

bir yer, bir ilticagâh halini alıyor. Kişinin kendi karakterinin istenmeyen niteliklerini gizleyerek ken-
dini olabilecek en ideal biçimiyle takdim etmesine olanak tanıyor. 

Büyük 
yabancılaşma…!

BUyUk yaBancılaşmaya doğrU 
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K aradenizin en büyük geçim kaynağı
yaklaşık, 400 bin üreticisi olan Fın-
dık hasadı başladı. fındık, Kayıngil-

lerden bir ağaççığın ve meyvesinin adıdır.
Makbul olanı tombul (yağlı)fındıktır ve bu
fındıktan en çok coğrafi şartları nedeniyle
Giresunda yetişir. Fındık meşakkatli, zah-
metli ve ilgi isteyen bir üründür. Her daim
bağınızın, bahçenizin tarlanızın üzerinde ol-
manız gerekli ve bakımlarının aksatmadan
ve zamanında yapılması gerekiyor.

Fındık bir aile oluşumudur

Fındık dağ ürünü değildir. Tohumum top-
rağa karışımı ile ekilip biçilen bir ürün de
değildir. Fındık ağaçlarının kümelenmiş şek-
line “ocak” adı verilir. Ocakların köklerin-
den filizler yeşerir. Filizler zamanla büyür
fidana dönüşür. Fidanlar zamanla dal halini
alır. Bunların sonucunda 3-5 daldan oluşan
ocak denilen küme, Fındık ağaçlarının bi-
reylerini oluşturur. Zamanla yaşlanan dallar

kesilir. Tıpkı bir aile gibi düşünün. Anne,
baba, eş ve çocuklar. Çocuk doğuyor filiz
oluyor gelişiyor. Fidan oluyor olgunlaşıyor.
Dal haline geliyor aile babası oluyor. Eş ve
çocuklardan oluşan dalları ocak haline alı-
yor. Dallar yaşlanıyor ürün veremez hale
gelince kesiliyor yani ölüyor. Bu oluşum 
tarihler boyunca sürer gider. Sonrası ilgi
alaka bakım. Nasıl ki çocuklarınızla ilgilen-
mezseniz başı boş, ilgi ve alakasız bırakırsa-
nız onlardan ileride bir vefa göremezsiniz.
Fındık ağaçlarını da henüz filiz iken ilaçla-
yıp gübreleyip etrafını temizleyip fidana,
sonrası dala sonrası ocak kümesine çevir-
mezseniz ürün alamazsınız. Tıpkı atalarımı-
zın “ağaç yaşken eğilir” dediği gibi.

Türkiye 2 milyar dolar döviz kazanıyor

Dünya fındık üretiminin büyük bölümünü
Türkiye yapıyor. Resmi rakamlara göre, 550
bin hektar olarak gösterilen Türkiye'nin üre-
tim alanlarının, gerçekte 700 bin hektarın

üzerinde olduğu belirtiliyor. Türkiye'nin
dünya üretiminin yüzde 70'ini karşıladığı
fındık, Karadeniz ekonomisi ve yaşamının
olmazsa olmazı. Bugün 33 ilde fındık tarımı
yapıldığı biliniyor. Ancak ekonomik an-
lamda üretim ise 13 ilde yapılıyor. Türki-
ye'de 25 yıl önce 420 bin hektar olan üretim
alanı, bugün 700 bin hektarı aştı. Bu alan-
larda yaklaşık 400 bin üretici fındık üreti-
yor ve Türkiye’ye yaklaşık 2 milyar dolar
döviz kazandırıyor.

10 milyon insanın geçim kaynağı

10 milyon insan geçiniyor. Bu rakama
yılda bir kez bölgeye gidip fındık toplayan
kesimler de dahildir. 10 dönüm araziye sahip
olduğu halde, örneğin İstanbul’da yaşayıp

fındık toplama mevsiminde bölgeye gidip fın-
dık toplayan ve bundan geçinen aileler var.
Bu şekilde düşünülürse, Karadeniz’de fındı-
ğın yaşamına etki etmediği hemen hiç kimse
yoktur.

Fındık üzerine oyunlar oynanıyor

fındıkta rekolte çok önemlidir. Yani üre-
tim ne kadar yüksek olursa fiyat o kadar
düşük olur. Rekolte düşük olursa, fiyat yük-
selir. Tahminin sadece Tarım ve Orman Ba-
kanlığı tarafından yapılması kararı olmasına
rağmen, aylar öncesinden tahminler yapılı-
yor, üreticinin Fındığını yüksek fiyattan sat-
ması engelleniyor. Fındıkta hasadın başladığı
şu günlerde, hemen her yıl yaşayarak gördü-
ğümüz oyunlar ve spekülasyonlar, bu yıl da
tekrar ediliyor. Hasattan çok önce daha or-
tada bir şey yokken, hiçbir bilimsel temele
dayanmayan rekolte tahminleri yapılıyor, 
olmayan fındığın fiyatı aylar öncesinden 
spekülasyonla belirlenmeye çalışılıyor.

Üretici değil alıcılar para kazanıyor

Türkiye’nin üretimde ve ihracatta söz

sahibi olduğu fındıkta uluslararası piya-
sada fiyat belirlemede etkili olamıyor. Fi-
yatı daha çok alıcılar belirliyor. Bu nedenle
ihracat miktarında rekor kırılsa bile, yıllar-
dır fındık ihracatındaki gelir 2 milyar dola-
rın üzerine çıkartılamıyor. Fındıktan
üretici, Türkiye değil, alıcılar para kazanı-
yor. ürün daha tarladayken, yetiştiğinde
alıcıya teslim edilmek üzere, güvence pa-
rası alınarak yapılan anlaşma yapılıyor.
Şimdi Türkiye’deki fındık fiyatını düşüre-
rek kendilerine çıkar sağlamaya çalışılıyor.
Rekolte oyununun perde arkasında bu 
gerçek var.

Fındık hasadı Ağustos ayının ilk hafta-
sında başlamış durumda. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan fındık fiyatlarını
açıkladı. Giresun kalite fındık fiyatları kg
başına 27 lira, Levant kalite fındık fiyat-
ları ise kg başına 26,5 lira oldu. Oysaki
üreticinin beklentisi Fındık taban fiyatının
35 lira olması yönündeydi. Çifçi, üretici
bildiğiniz gibi. Fuzuli özetlemiş: “Ne söyle-
sem tesiri yok, sussam gönül razı değil.”

Sağlıcakla… 

Fındıktan üretici değil alıcılar kazanıyor
Osman KÖSE

İnfo@gazetedamga.com.tr

osmankose@hotmail.fr

Tekirdağ çocukların
daima yanında

Dev gemi
Boğaz'dan geçti

teKirDağ Büyükşehir Belediyesi, ilk-
okula başlayacak olan çocuklar için ‘Met-
ropolitan Okul Olgunluğu Testi’ni

uyguluyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler
Dairesi Başkanlığı bünyesinde Çorlu, Süleyman-
paşa ve Çerkezköy ilçelerinde hizmet veren Kadın
Danışma Merkezlerinde çocuk gelişim uzmanları
tarafından uygulanacak olan Metropolitan Okul
Olgunluğu Testi ile aile ortamından çıkarak ilk kez
kuralları olan sosyal bir gruba dâhil olacak çocukla-
rın okula uygunluk durumları test edilecek. Konu ile
ilgili olarak bir açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Büyükşehir Be-
lediyesi olarak, çözüm odaklı sosyal belediyecilik
anlayışıyla toplumun her kesimine hizmet veriyo-
ruz. Okul süreci hem velilerimiz hem de geleceğimi-
zin teminatı çocuklarımız için oldukça heyecanlı bir
süreç. Biz de bu tatlı heyecanın yaşandığı süreçte
velilerimize ve çocuklarımıza katkı vermek amacıyla
çocuklarımızın okula uygunluğunu göreceğimiz bir
test uyguluyoruz. Testimiz, alanında uzman perso-
nelimizce Kadın Danışma Merkezlerimizde uygula-
nacak. Uygulayacağımız testin sonucunda elde
edilecek veriler ile çocuklarımızın okula daha kolay
ve kısa sürede adapte olması için gerekli dokunuşla-
rın yapılmasına olanak sağlayacaktır. Bu anlamda
son derece faydalı bir uygulama olduğunu düşünü-
yorum” dedi. Uygulama bugün başlıyor17 Ağustos
– 10 Eylül tarihleri arasında 66-72 aylık çocuklar
için ücretsiz bir şekilde uygulanacak olan Metropo-
litan Okul Olgunluğu Testinden faydalanmak iste-
yen velilerin 0850 459 34 34 numaralı telefon
üzerinden Kadın Danışma Merkezlerimize ulaşarak
randevu almaları gerekmektedir. İRFAN DEMİR

Kruvaziyer gemisi olarak inşa edilecek
olan yolcu gemisinin dev parçası İstanbul
Boğazı'ndan geçti. Gemi parçasının geçi-

şine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik
etti. Yolcu gemisi olarak inşa edilecek olan kruvazi-
yer gemisinin bölümü Romanya'da tamamlandı.
Dev parça sabah saat 07.00 sıralarından İtalyan
bayraklı 'Carlo Martello' adlı römorkör ile çekilerek
Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemi
parçasının boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma
2 römorkörü de eşlik etti. Yolcu gemisinin parçası
yaklaşık 3 saatte Boğaz geçişini tamamladı. Rö-
morkör eşliğinde çekilen geminin bölümü İtalya'nın
Porto Marghera Limanı'nda bulunan diğer parça-
ları ile birleştirilmesi götürülüyor.

Ömür geldi hasret bitti!
Gaziantep'te yaşayan Murat (32) ve Duygu (26) Ceylan çifti, baba Ceylan’da bulunan Kartagener Sendromu
nedeniyle 9 yıl boyunca çocuk sahibi olamadı. İki kalbi bulunan ve organlarının yerleri ters olan baba Murat
Ceylan, İstanbul’da gerçekleştirilen özel bir tüp bebek tedavisi sonucu kızı ‘Ömür’ü kucağına aldı

Doğuştan iki kalbi olan ve
soldaki kalbi çalışmayan Karta-
gener Sendromu hastası Murat

Ceylan, 2013 yılında hayatını Duygu
Ceylan ile birleştirdi. Evlendikten 1 yıl
sonra çocuk sahibi olmak isteyen çift, ço-
cukları olmayınca Gaziantep'te bir tüp
bebek merkezine başvurdu. 6 yıl boyunca
birçok merkezde tedavi gören Murat
Ceylan, rahatsızlığının kaynağını öğrene-
medi. 2 ameliyat geçirmesine rağmen
çocuk sahibi olamayan Ceylan, pratisyen
bir doktorun tavsiyesi ile İstanbul'da özel
bir kliniğe başvurdu. Bahçeci Tüp Bebek
Merkezi doktorları tarafından testleri ya-
pılan ve detaylı tedaviye alınan Murat
Ceylan'ın hastalığının Kartagener Sen-
dromu olduğu belirlendi. İleri tekniklerin
kullanıldığı özel bir tüp bebek tedavisi uy-
gulanan baba Ceylan, tedavinin ardından
çocuk sahibi oldu. Aile, 3 aylık bebekle-
rine Ömür ismini verdi. 9 yılın ardından
kızını kucağına almanın mutluluğunu ya-
şayan baba Murat Ceylan, bu süreçte pes

etmemek gerektiğini söyledi. Sorunun
kendisinden kaynaklı olduğunu bildiği
için yıllar boyunca çok yıprandığını ve
psikolojik bunalıma girdiğini belirten
Ceylan, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Şimdilerde çocuğunun geleceği için iş
aradığını belirten genç adam, “Doğuştan
iki tane kalbim var. Biri sağda biri solda.
Sol taraftaki kalbim çalışmıyor, sağ taraf-
taki kalbim çalışıyor. Diğer organlarımın
da hepsinin yeri farklı. Tıptaki ismi Kar-
tagener ve Situs İnversus olarak geçiyor.
Aynı zamanda astım ve akciğer yetmezli-
ğim var. Sebebi açıklanamayan bir kısırlık
hastalığım vardı. Tüp bebek için çok kli-
nik gezdik. Tedaviler oldum, ameliyatlar
oldum. Yine hacısına hocasına da gittik.
Her yere koşturduk ancak bir sonuç ala-
madık. Bu kısırlığın sebebinin kalp soru-
numdan kaynaklandığını bilmiyorduk.
Bunu bir gün hastaneye gittiğimde bir
pratisyen doktor tahmin etti. Onun tavsi-
yesi ile İstanbul'da bir kliniğe başvurduk,
tedavimizi yaptılar” diye konuştu. Çocuk

sahibi olmak isteyen ailelere seslenen
Murat Ceylan, “Çok yıpranmıştım
ama aileler asla umudumuzu kaybetme-
yin. Bu durumda olan insanlara sesleni-
yorum. Hiçbir zaman umutlarını
kaybetmesinler. Asla ‘bitti’ demesinler
çünkü bitti dediğiniz yerde başlıyor. Şu
anda bizim kızımız kucağımızda 3 aylık
oldu, ismini Ömür koyduk. Tabi bu
mutlu haberi alırken biz inanamadık.
Sonuç pozitif olduğu halde inanamadığı-
mız için farklı farklı hastanelerde testler
yaptırdık. Halen inanamıyoruz bizim ço-
cuğumuz olduğuna. Dünyadaki görüle-
bilecek yaşanabilecek en büyük mutluluk
evlat mutluluğuymuş” ifadelerini kul-
landı. Hastalığı nedeniyle uzun süre işsiz-
lik yaşadığını da belirten Ceylan,
“Büyüklerimden çocuğumun rızkı için bir
iş desteği bekliyorum” dedi.

30 binde 1 görülen sendrom

Murat Ceylan’ın tedavisini gerçekleştiren
Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı

Op. Dr. Güvenç Karlıkaya, “Spermin hem
sayısı azdı hem de daha önemlisi hiç ha-
reketli değildi. Bütün spermleri hareketsiz
olarak duruyordu. Böyle bir durumda çif-
tin doğal yollarla çocuk sahibi olma şans-
ları yok denecek kadar az. Bunu
araştırdığımızda sperm kuyruklarının ha-
reket etmediğini bu yüzden de spermin
ileriye doğru gidemediğini gördük. Hasta-
mızda Kartagener Sendromu adını verdi-
ğimiz çok nadir görülen, 30 binde 1
görülen sendromun olduğunu gördük”
değerlendirmesinde bulundu. DHA
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Avcılar'da kadına yöne-
lik şiddete karşı müca-
delenin simgesi olması
amacıyla aralarında 
dikilen 21 zeytin ağa-
cından 9'unun önündeki
kadınların isimlerini ta-
şıyan tabelalar çalındı.
Eşi tarafından öldürülen
Seda Kurt'un annesi
Bedia Akar, buraya 
kızının mezarını ziyaret
edermişçesine geldiğini
belirterek bu hırsızlığa
tepki gösterdi

K az Dağları'nda tünel yapımı ne-
deniyle 2019 yılında hafriyat al-
tında kalmaktan kurtarılarak

Avcılar'a getirilen zeytin ağaçlarından
21'i, Avcılar Belediyesi tarafından geçen
25 Kasım Kadına Yönelik Uluslararası
Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında
Ambarlı Mahallesi'ndeki ilçe girişine ka-
dına yönelik şiddete karşı mücadelenin
simgesi olması amacıyla dikildi. Türki-
ye'nin uzun süre konuştuğu Özgecan Ars-
lan, Emine Bulut, Şule Çet, Pınar
Gültekin gibi isimlerin yanı sıra Avcılar'da
öldürülen Seda Kurt ve Gülsevin Buket
Değirmenci'nin de yer aldığı 21 kadının
anısına dikilen zeytin ağaçlarının yanına

isimlerinin yer aldığı tabelalar çakıldı.

9 tabela çalındı

Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi'nde bir bi-
nanın giriş katında 4 Kasım 2019 tari-
hinde tartıştığı dini nikahlı eşi Ercan
Akkaş tarafından defalarca bıçaklanarak
öldürülen 2 çocuk annesi Seda Kurt'un
annesi Bedia Akar, zeytin ağacının yanın-
daki tabelayı çaktı. Anne Akar, "Ercan, kı-
zımın kalbine defalarca vurdun. Ben de
senin kalbine vuruyorum" diyerek bal-
yozu sallamıştı. Cinayetten sonra firar
eden, Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahke-
mesi'nde gıyabında ömür boyu hapis ce-
zası ile aranan Ercan Akkaş, tüm
aramalara rağmen yakalanamadı. İnter-
pol tarafından da aranan damadının bir

türlü yakalanamamasına tepki gösteren
anne Bedia Akar, evinin hemen yakının-
daki kızının adını taşıyan zeytin ağacını
sık ziyaret ederken, kimliği belirsiz kişi
veya kişilerin Seda Kurt ile birlikte erkek-
ler tarafından öldürülen 9 kadının adını
taşıyan demir tabelanın çalınması ile bir
kez daha yıkıldı. 

Bu kadar mı alçaldınız?

Kızını 22 ay önce öldüren Ercan Akkaş'ın
mutlaka yakalanarak cezalandırılmasını
isteyen, sesini duyurabilmek için üzerinde
mezar taşı fotoğrafı bulunan kızı Seda
Kurt'un yanı sıra aranan damadının fo-
toğrafının yanında 'Katil nerede?' tişör-
tünü sık giyen Bedia Akar, 9 kadının
tabela hırsızlık olayını kadına, kadın hak-

larına yönelik olarak değerlendirirken
şöyle dedi: "Ben buraya her gün kızımın
mezarını ziyaret edermiş gibi geliyordum.
Lütfen kutsal değerlerimize dokunmayın.
1-2 kilo ağırlığındaki bu tabelanın fiyatı,
ederi nedir? Bu kadar mı düştünüz? Bu
kadar ihtiyacınız varsa gelin, parasını ce-
bimden ödeyeyim. Ama tabelamı yerine
koyun. Mezarlığa gittiğimde oradaki
mezar taşını da bulamazsam artık hiç
şaşmam. Bu kadar mı alçaldınız? Ne di-
yeyim? İşin maddi yönüne bakarsak,
ağırlığı 2 kiloyu geçmez. Bu kadına yöne-
lik bir şey. Yukarıdan başlamış, toplaya
toplaya gelmiş. Kadın haklarına yönelik
olduğunu düşünüyorum. Seda Kurt 
tabelasını kendi elimle çaktım. 
Tabelası yok."

YAKUP TEZCAN



Ş imdi hikâyenin başına dö-
nelim: Beşiktaş Beledi-
yesi’nde İsmail Ünal

döneminin Kültür Müdürü Elçin
Önder, İsmail Ünal tekrar aday
gösterilmeyince belediyedeki me-
muriyetinden istifa ediyor. Mu-
ammer Keskin Şişli Belediye

Başkanı olunca Elçin Önder jet hızıyla Şişli
Belediyesi’nde işe alınıyor. İstifa ettiği me-
muriyetini geri aldığı gibi Şişli Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koltu-
ğuna oturuyor. Bir yılı aşkın bir süre
müdür koltuğunu işgal ettikten sonra da
belediye başkanı Muammer Keskin’in yar-
dımcılığı görevine getiriliyor.

Doğum günü sürprizi

Elçin Hanım, belediye başkan yardımcılığı
görevine 15 Haziran 2020’de getiriliyor. 15
Haziran Adalet Yürüyüşü’nün yıldönümü
olması hesabıyle önemli bir gün. Fakat
aynı zamanda Elçin Hanım’ın doğum
günü. Yani Elçin Hanım doğum gününde
belediye başkan yardımcısı oluyor. Tesa-
düfse çok hoş bir tesadüf.

‘Onursal belediye başkanı’
Gönen Orhan

Elçin Önder’in bu yükselişinde Muammer
Keskin’in başdanışmanı Gönen Orhan’ın
oldukça önemli bir rolü var. Elçin Önder,
Beşiktaş Belediyesi Kültür Müdürü olduğu
dönemde Gönen Orhan’ın hazırladığı pek
çok projeye imza atıyor. Beşiktaş Belediye-
si’nden istifa ettikten sonra Gönen Or-
han’la çalışmaya başlıyor. Muammer
Keskin, CHP içindeki 10 Aralıkçılar ekibi-
nin desteğiyle Şişli Belediye Başkanlığına
aday gösterilince seçim kampanyası
Gönen Orhan’ın şirketince yönetiliyor.
Muammer Keskin, Şişli Belediye Başkanı
olunca Gönen Orhan da belediyede muaz-
zam bir yetki sahibi oluyor. Başkan Keskin,
Orhan’a odasının yanında oda veriyor.
Öyle ki belediye personeli Orhan’ı “onursal
belediye başkanı” olarak anmaya başlıyor.
Zaten Gönen Orhan da vaktinin çoğunu
kendi şirketinden çok belediyedeki oda-
sında geçiriyor. Personelin Orhan’a onur-
sal başkan demesi boşa değil. Orhan, en
alttaki bir atamadan en üst düzey atamaya

kadar her personelin alımında söz sahibi.

Danışmanlık yaptığı 
belediyeden ihale alıyor

Gönen Orhan, belediyenin idari işleyişine
müdahale ettiği gibi mali yönetiminde de
söz sahibi oluyor. İşte Elçin Önder’in Şişli
Belediyesi’ndeki hızlı yükselişi de Gönen
Orhan’ın belediyedeki ve özel olarak baş-
kan üstündeki bu nüfuzu sayesinde müm-
kün oluyor. Gönen Orhan’ın sahibi olduğu
Ceren Tanıtım Organizasyon LTD ŞTİ,
Şişli Belediyesi’nden ve başka bazı CHP’li
belediyelerden ihaleler alıyor. Mesela Şişli
Belediyesi’nden aldığı ihalelerden biri ‘Şişli
Belediyesi Yönetim ve Organizasyon İleti-
şim Süreç Yönetimi, Koordinasyon, Vatan-
daşlık İlişkileri Yönetim Sistemi, Personel
Eğitim Uygulama İşi.’ Yani Gönen Orhan,
Şişli Belediyesi’ndeki ‘yönetim ve organi-
zasyon’ görevini resmiyete de dökmüş,
hatta parasını da almış.

Kritik müdürlükler Elçin Önder'e

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in
en çok bütçe ayırdığı müdürlükleri, Gönen
Orhan’in yerleştirdiği ekip yönetiyor. Elçin
Önder belediye başkan yardımcısı olunca
da Elçin Önder’e Şişli Belediyesi’nin en
hassas müdürlükleri bağlanıyor. Dış İlişki-
ler, Kültür ve Sosyal İşler, Medya ve Muh-
tarlıklar ve Toplumsal Katılım
Müdürlükleri Elçin Önder’e bağlanıyor. Bu
müdürlüklerin bütçeleri incelendiğinde
Keskin’in en büyük bütçeleri bu müdürlük-
lere ayırdığı görülüyor.

BM'de Proje Koordinatörlüğü

Elçin Hanım’ın belediyelerdeki kariyeri

bayağı parlak görünüyor. Bir de belediye
dışındaki kariyerine bakalım. Elçin Önder
Turan, 2006-2014 yılları arasında Birleş-
miş Milletler Kalkınma Programı’nda
Ulusal Proje Koordinatörlüğü yapıyor.
Google’da hakkında kısa bir arama ya-
pınca ilk karşılaştığımız görsellerden biri
de Habitat Derneği’nde yaptığı bir ko-
nuşma. Geçtiğimiz günlerde Twitter’da
foncu dernekler tartışması dönmüştü. İşte
bu dernek de onlardan biri. Yürüttükleri
projelerden biri Suriyeli Kadınların, Kız
Çocuklarının, Ev Sahibi Toplulukların
Dayanıklılığının Artırılması... Proje ortak-
ları Habitat Derneği, Birleşmiş Milletler
Kadın Birimi ve Japonya Hükümeti. Der-
neğin devam eden bir diğer projesi
IMECE. Projenin amacı şöyle açıklanı-
yor.Google tarafından desteklenen ve
UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteci
Yüksek Komiserliği) tarafından Habitat
Derneği ortaklığıyla yürütülen IMECE
Projesi, dijital becerileri artırarak Tür-
kiye’deki Suriyeli mültecilerin girişimcilik
kapasitelerini ve istihdam edilebilirliklerini
geliştirmeyi ve 2021 yılında, 14 şehirde
(Ankara, Denizli, Gaziantep, Mersin,
Hatay, İstanbul, İzmir, Adana, Konya,
Kayseri, Kilis, Şanlıurfa, Bursa ve Sa-
karya) teknoloji kullanımına odaklanarak,
yaygın akran eğitimi yoluyla mültecilerin
ekonomiye dahil edilmesini desteklemeyi
hedeflemektedir. Alman hükümetinden,
Birleşmiş Milletler Mülteci Komiserli-
ği’nden, Japonya hükümeti gibi hükümet-
lerden destek alan vakıf, Suriyeli
sığınmacıların Türkiye’de kalıcı olduğunu
düşünerek buna yönelik projeler geliştiri-
yor. Damga gazetesinin bu konudaki tu-

tumu net, o yüzden rahat konuşuyoruz.
Biz DAMGA olarak mülteci düşmanlı-
ğına da karşıyız; Avrupa Birliği ve onun
güdümündeki foncuların Türkiye’yi bir
mülteci hapishanesine çevirmesine de kar-
şıyız. Bu tür derneklerle yakın ilişkisi olan-
lara da haliyle kuşkuyla yaklaşıyoruz. Bu
dernekle Elçin Hanım’ın nasıl bir ilişkisi
var bilmiyoruz. Acaba Elçin Hanım, Bir-
leşmiş Milletler’de çalıştığı dönemde bu
derneğe BM’den fon alabilmesi yardım
etmiş midir? Sadece soruyoruz.

10 Aralıkçıların hatırlı dostu

10 Aralık ekibiyle arası oldukça iyi olan
Gönen Orhan’la Elçin Önder’in arasının
bu kadar iyi olmasına şaşmamak lazım.
Elçin Hanım’ın ‘CV’si bir 10 Aralıkçı
olmak için bütün şartları haiz. CHP’nin
‘sağdan oy almak için sağa açılmak’ şek-
lindeki projesinin fikir babası olan bu
parti içi klik, Atatürk’ün kurduğu parti
olan CHP’nin Atatürkçü köklerinden gi-
derek koparak sağa açılmasının temel so-
rumlularından biri.

270 bin liralık masa

Gönen Orhan’ın 10 Aralık Hareketi’yle
yakınlığını tek bir örnek üzerinden anlaya-
biliriz. Gönen Orhan Şişli Belediyesi’ne
270 bin liraya Komşu Masa adlı bir sis-
tem kuruyor. Komşu Masa, dediğimiz
proje bildiğimiz 404 telefonlu bir belediye
masası. Bu sistemle beraber 7/24 çağrı
merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, web,
mail, dilekçe ve resmi (Açık Kapı,
CİMER) kanallardan gelen istek, öneri ve
şikayetlerin kayıt altına alınacağı ve gelen
sorunlara en geç 48 saat içinde çözüm
bulunacağı öne sürülüyor. Bunların çoğu
belediyelerin asli görevi, bu neyin sistemi,
270 bin liraya mâl olan ne diye sorabilirsi-
niz. Onu sanırım, projenin mucitleri de
bilmiyor. Fakat Şişli Belediye Başkanı
Muammer Keskin; 10 Aralık Hareke-
ti’nden CHP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu ve yine 10 Aralık hareketinin
tepe ismi olan CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Oğuz Kaan Salıcı’yı da kullanarak
Gönen Orhan’ın masasının açılışına CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da
gelmesini sağlıyor.
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“CHP kapatılsın, müze olsun” diyen
10 Aralıkçılar arasında yer alan

Gönen Orhan, belediyelerdeki bütün
kritik müdürleri foncu derneklere

yakınlığıyla bilinen eski BM çalışanı
Elçin Önder Turan’a bağladı. CHP'li

Şişli Belediyesi’nde geçtiğimiz yıl
yapılan bir atama epey dikkat
çekmiş ve tartışılmıştı. Beşiktaş

Belediyesi’nin eski Kültür Müdürü
Elçin Önder Turan, daha önce

belediyeden istifa ettiği halde jet
hızıyla önce Şişli Belediyesi’nde işe
alınmış, hemen sonra memuriyeti

iade edilerek müdür yapılmış,
ardından da belediye başkan

yardımcısı olmuştu

SISLI’DE 10 ARALIKCI 
RUZGARI ESIYOR! Olacak iş değil!

Gölcük'te 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen 
deprem sırasında Avcılar'da orta hasar gördükleri 
belirlenen 287 binadan 237'si, 1.5 yıl önce alınan kararla
tahliye edilmeye zorlanarak kentsel dönüşüme alınırken,
kalan 50 binanın sahipleri evlerinin geçmişte
güçlendirildiğini belirterek yıktırmadı

KocaEli’nin Gölcük İlçesi'nde 22 yıl önce
meydana gelen Marmara
Depremi'nden Avcılar'da etkilenen 287 bi-

nanın orta hasarlı olduğu saptandı. AFAD İl Müdür-
lüğü, Silivri'de 2019 yılının sonlarında meydana gelen
deprem ardından ‘orta hasarlı’  binaların listesini ilgili
kurumlara göndererek buralarda güçlendirilme yapıl-
mışsa bunun raporlarla belgelenmesini isterken, bunu
belgeleyemeyen yapı sahiplerinin su, elektrik, doğal-
gazlarının kesilerek tahliye çalışması yapılmasını ister-
ken, Koronavirüs salgını nedeniyle tanınan süreler
uzatıldı. 1999 depreminden hemen sonra binalarında
güçlendirme çalışması yaptıklarını, yasal bir zorunlu-
luk olmadığı için bunu Avcılar Belediyesi'ne veya başka
kuruma bildirmediklerini, aradan geçen 20 yılı aşkın
süre içerisinde hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını savu-
nan ev sakinleri susuz, elektriksiz ve doğalgazsız ka-
lınca zorunlu olarak evlerini terk etti. 1999 yılından
önce yaptırılan binalardan 237'si yapılarından karot
örnekleri aldırarak 2018 Deprem Yönetmeliği'ne
uygun olmadığını kanıtlayarak 'kentsel dönüşüm' için
müteahhitlerle anlaşarak bunları yıktırdı. Kalan 50 bi-
nadan çok küçük bölümünde güçlendirme yapılırken,
bir bölümünde ev sahiplerinin ekonomik durumlarının
iyi olmaması, yürütmeyi durdurma kararı alması
veya müteahhide ödeme yapacak ekonomik güçleri ol-
madığı için binayı kentsel dönüşüme sokamayınca bu-
raları boşaltarak kiraya çıktığı ifade edildi. Boşaltılan
bina sahiplerinin anlaşamaması nedeniyle bu binalar-
daki kullanılabilir eşyaların gece sökülerek çalındığı, ev-
sizler için barınak yeri olduğu kaydedildi. 

Vatandaş depreme
hazır değil

KocaEli’nin Araştırma şirketi Areda Sur-
vey’in 17 Ağustos 1999 Depremi’nin yıl dö-
nümünde yaptığı 2021 Deprem

Araştırmasına göre vatandaşların yüzde 71,3’ü olası
bir deprem durumuna kendini hazır hissetmezken, va-
tandaşların yüzde 66’sı ev alırken/kiralarken deprem
araştırması yapmadığını söylüyor.  Araştırmaya göre,
daha önce deprem tecrübesi yaşayan katılımcıların
yüzde 86’sının deprem çantası yok. 17 Ağustos
1999’da tüm Türkiye’yi yasa boğan Marmara Depre-
mi’nin üzerinden tam 22 yıl geçti. Merkez üssü Kocae-
li’nin Gölcük ilçesi olan ve yerel saatle 03.02’de
gerçekleşen 7,4 şiddetindeki deprem, yaklaşık 45 saniye
sürdü. Ankara’dan İzmir’e uzanan geniş bir alanda
hissedilen deprem, resmi kayıtlara göre 17 bin 840 kişi-
nin yaşamını yitirmesine neden oldu. Araştırma şirketi
Areda Survey, pek çok vatandaşı uykusunda yakalayan
bu korkunç sarsıntının yıl dönümünde, vatandaşın
deprem algısına yönelik bir araştırma yaptı. Türkiye
genelini temsil eden bin 100 kişinin katıldığı araştır-
maya göre, konut seçimlerimizde depreme dayanıklılık
algımızda düşüş gözlemlenirken, vatandaşların yüzde
71.3’ü olası bir deprem durumuna hazır değil. Vatan-
daşların yüzde 66’sı ise ev alırken veya kiralarken dep-
rem araştırması yapmadığını belirtiyor.
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Elçin Hanım’ın ve Gönen Bey’in bu
kadar iyi anlaşmasında bu ortak nokta-
ların rolü büyüktür herhalde. Birisi eski
Birleşmiş Milletler çalışanı, foncu der-
neklerin gözdesi. Diğeri, Sorosçu, TE-
SE'ci, 10 Aralıkçı. İyi anlaşmamaları için
hiçbir neden yok. Anlamadığımız, Birleş-
miş Milletler’deki, foncu derneklerde

bağlantıları olan Elçin Hanım’ın beledi-
yelerde çalışma merakı. Bunu anlamak
zor. Acaba Elçin Hanım’ın Beşiktaş, Şişli
gibi ilçelerin belediyelerinde çalışma me-
rakı; Atatürkçü nüfusun en yoğun ol-
duğu bu ilçelerdeki Atatürkçüleri
belediyelerden uzak tutmak isteğinden
mi kaynaklanıyor?

BU BELEDİYE MERAKI NEREDEN GELİYOR?

Olası deprem için saat çalışıyor
İstanbul Üniversitesi'nden emekli  jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, olası Marmara Depremi için 'Saat çalışıyor. Bu; gün geçtikçe daha
büyük bir enerji ile karşılaşacağımız anlamına gelir" dedi. Dr. Gündoğdu,  Gölcük Depremi'nin en az 7.6 büyüklüğünde olduğunu savundu

Dr. Oğuz Gündoğdu, 17 Ağus-
tos depreminin 22'nci yıldönü-
münde beklenen olası İstanbul

Depremi'ne ilişkin DHA muhabirinin soru-
larını yanıtladı. Dr. Gündoğdu, 22 yıl önceki
literatürlere 7.4 büyüklüğünde geçen depre-
min kamuoyuna açıklanın aksine, en az 7.6
büyüklüğünde olduğunu söyledi. Jeofizik
uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Ben 7.4'ün
nasıl saptandığını biliyorum" derken şunları
anlattı: "Dönemin Kandilli Rasathanesi
Müdürü Prof.Dr. Ahmet Mete Işıkara dep-
rem olunca çok iyi jeolog-jeofizikçi Ali Esen
Arpat ile halen Boğaziçi Üniversitesi Kan-
dilli Rasathanesi Deprem Araştırma Ensti-
tüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi
Müdürü Dr. Doğan Kalafat'ı araziye gön-
derdi. Fayın yaklaşık 90 kilometre falan ol-
duğunu gördüler. Halbuki fayın boyu 90
kilometreden fazla. Bunu Kandilli'nin baş-
kanı Prof.Dr. Ahmet Mete Işıkara'ya bildir-
diler. USGS (ABD Jeoloji Araştırmaları
Kurumu) Gölcük Depremi'ni 7.8 verdi.

Ahmet Mete Işıkara, '7.4 iyidir' demiş. Bunu
bir toplantı için Ankara'ya birlikte gittiğimiz
Jeolog Ali Esen Arpat'tan yolda dinledim.
Bunu anlatırken sinirden elleri titriyordu.
Sonunda Işıkara '7.4 tamam' diyerek bunu
ilan etti. Bunun hiçbir kaydı yok.  Deprem
çok yakında olduğu için bütün kayıtlar sim-
siyah. USGS, uzaktaki bütün depremleri
tespit eder. Ben de moment büyüklüğünden
hesapladım. 7.6'dan aşağı indiremiyorum;
7.4'e inmiyor. Bu deprem 7.6'dan küçük
değil. 17 bin kişi hayatını kaybetmiş. 100 bin
evin yeniden yapmak zorunluluğu çıktı.
Ancak, 7.6 büyüklüğündeki deprem böyle
bir şeyi karşılar. Bu işle ilgilenenler hemen
fark etti. Araziye gitmiştik, fayın boyutunu
falan ölçtük. Fayın boyundan hesaplayarak
moment büyüklüğünü 7.6'dan küçük çıkar-
tamadım. 7.4 ile bu hasar beklenmez. 12
Kasım'da 7.2 büyüklüğünde Düzce depremi
oldu. Kaç can kaybı çok az. Oysa 17 Ağus-
tos'ta 17 bin kişi hayatını kaybetti. Bu bili-
nen rakam, daha fazla da olabilir"

Deprem 7'nin üstünde olacak

Dr. Oğuz Gündoğdu, Marmara Denizi'nde
3-4 yıl önce hareketlenme görüldüğünü,
bunun "Tetiklenme" olup olmadığının kendi-
lerine sorulduğunu belirtti. Gündoğdu, "17
Ağustos'ta Marmara'daki Kuzey Anadolu
Fayı'nın bütün parçaları tetiklendi. Şu anda
hepsi deprem üretme kapasitesine sahipler.
İzmir'deki Sisam 6.9 büyüklüğündeki dep-
rem ile birlikte faylanma ile birden bire hare-
kete geçti. İzmir koyunda. Bir tek İzmir fayı
harekete geçmedi. İzmir'de büyükçe bir
hasar verecek deprem bekliyorum. İzmir
çevresinde çok fay var. Hala da depremler
devam ediyor. 100'ü Datça civarında 200'ü
aşkın deprem var. Bunların hepsi İzmir-
Sisam depreminin tetiklendiği faylarda
oldu. Kuşadası'nda 7.1'e kadar ulaşan dep-
rem oldu. Bunlar tetiklenme olayının İzmir,
Sisam'da meydana gelen aktiviteden sonra
olduğunu gösteriyor. Marmara'da da bütün
faylar tetiklenmiş durumda. Beklediğimiz
deprem 7'nin üzerinde. 7.5- 7.2 olur başka 

mesele. Bu 7'lik deprem bütün faylardaki
enerjiyi tekrar açığa çıkaracak. Onun için
herkes bittiği sandığı sırada orası, burası,
Şarköy bilmem neresi hepsi deprem üret-
meye başlayacaklar. Bu büyük bir tehlike. İs-
tanbul'daki yapıları düşündüğümüz zaman
99'dan itibaren yapılan yapılara 'Eh' bir
parça. Ama İstanbul'un 1999'dan önce ya-
pılan çok binası var. Hepsini depreme karşı
dayanıklı hale getirmemiz lazım. İstanbul'da
7'yi aşan deprem felakete neden olur. Bu ne
yangın, ne sele benzer. Karşılaşacağımız şey
son derece kötü olacak. Çözüm; yapıları
depreme dayanıklı hale getirmek. Bunu ya-
pabilmek için devlet ve büyükşehirin el ele
vermesi gerek" ifadelerini kullandı. Dr. Gün-
doğdu, 1999'dan sonra geçen 22 yıldaki du-
rumun ne olduğu sorulunca, "Saat çalışıyor.
Geri getirmek mümkün değil. Enerji biriki-
yor. Kuzey Marmara'daki hareket devam
ediyor. Bu hareket sonunda enerji birikiyor.
Gün geçtikçe daha büyük bir enerji ile karşı-
laşacağımız anlamına gelir" yanıtını verdi. Dr. Oğuz Gündoğdu



M ehmetçik Afganistan'da kalmamalı
Sığınmacıların, Türkiye’nin devlet
kapasitesini aşacak ölçüde çoğal-

ması, izlenen yanlış dış politikanın sonucudur.
ABD adına sorunlara müdahil olmanın netice-
sidir. Afganistan’daki savaş ağalarını, uyuştu-
rucu baronlarını kullanan büyük güçlerin,
ülkede vilayetler ve aşiretler arasında paylaşıl-
mış, feodal bağlar üzerinden oluşturulan kota,
kompartıman ve kontenjanlara göre bölüşül-
müş yapıya, samimi bir itirazları yoktur. Tersine
bu yapıyla uyum içinde çalışırlar. İngiliz emper-
yalizmi; bu gerçeği 1830’larda görmüş, kendi
adına dersler çıkarmıştır. Soğuk Savaş’ın son 10
yılında Sovyetler Birliği’nin, 2001 yılından gü-
nümüze dek ABD’nin Afganistan’da neler yaşa-
dığı, ne kayıplar verdiği bilinmektedir. Türdeş
olmayan, bünyesinde hedefleri, öncelikleri birbi-
rinden farklı ve rekabet halinde olan hizipler,
gruplar bulunan Taliban’la ABD arasındaki pa-
zarlık sürmektedir. Öyle ki ABD; Taliban’dan,
Kâbil’i ele geçirdiğinde, ABD Büyükelçiliği’ne
dokunmaması için güvence almıştır. Bu şart-
larda, ABD ve müttefikleri; askerleri ve diplo-
matlarıyla Afganistan’dan çekilirken, geride
Türkiye’nin kalması yanlıştır. Çünkü hem ülke-
deki 100 yıllık itibarımızı ve dostluğumuzu ze-
deler hem de askerimizin hayatını tehlikeye atar.

Türkiye, bu göçü kaldırabilir mi?

Türkiye; resmi verilere göre sayıları 3.6 milyon
olan, pek çok uzmana göre ise 5 milyonu aşan
geçici koruma statüsüne sahip Suriyeli sığınma-
cıya ek olarak sayıları hızla artan Afgan sığın-
macıları konuşuyor son haftalarda. Görünen o
ki bu konu önümüzdeki günlerde daha da çok
konuşulacak. Çünkü hem muhalefetin konuya
ilişkin duyarlılığı artıyor hem de iktidar partisine
oy veren seçmenlerin bu konuda partilerine yö-
nelik tepkisi yükseliyor. Ama asıl önemlisi, top-
lumun bu konudaki duyarlılığı. Artan yoksulluk,
işsizlik, hayat pahalılığı da bu duyarlılığı ve tep-
kiyi besliyor kuşkusuz. Türkiye’ye yönelik sığın-
macı akınını, demografik yönüyle, toplumsal,
siyasal, kültürel, ekonomik boyutlarıyla, güven-
liğe ve diplomasiye olan etkileriyle tartışırken
pek çok dış politika, ulusal güvenlik, uluslar-
arası ilişkiler uzmanı, şu soruyu soruyorlar: 
Türkiye, acaba stratejik göç mühendisliğiyle mi
karşı karşıya? İstanbul milletvekili Prof. Dr.
Ümit Özdağ, geçen yıl bu adla bir kitap da
yazdı. Üzerinde durulması gereken bir soru.
Göç, şüphesiz karmaşık, çok nedenli, çok bo-
yutlu bir olgu. İşin elbette insani, vicdani, ahlaki
boyutları var. Coğrafyayla, dış politikayla, iç si-
yasetle, güvenlik stratejileriyle, ekonomik tercih-
lerle, ucuz emek ihtiyacıyla, sanayi kapasitesiyle,
nitelikli işgücü gereksinimiyle de yakından ilgili
kuşkusuz. Tüm bunları yakından, derinden et-
kiliyor çünkü.Türkiye de coğrafyasından ötürü,
komşuları açısından, bölgemiz itibarıyla yoğun
göç alan bir ülke. Suriye’den Afganistan’a, Afri-
ka’dan Orta Asya’ya dek, dünyanın çok farklı
coğrafyalarından sığınmacı akınına uğruyor.
Ülkemizde milyonlarca yabancı kaçak olarak
yaşıyor, çalışıyor. Öyle ki sayıları 8 milyonu bu-
luyor. Bu, Türkiye’nin kaldırabileceği bir yük
değil, devlet kapasitesinin sınırlarını aşıyor. Ül-
kemizi her açıdan yoruyor, yıpratıyor.

Göç geçmişi ders olmalı

Türkiye; hem göç alan hem göç veren bir ülke.
Doğu’dan ve güneyden gelenlerin, Batı’ya ve
kuzeye giderken bir durak, geçiş noktası olarak
gördükleri bir coğrafya. Bu konuda deneyimli
bir devlet. Cumhuriyet öncesindeki göç tecrübe-
miz de oldukça zengin. Osmanlı Devleti;
1492’de İspanya’da engizisyondan kaçan Yahu-
dilere kapılarını açmış. 1800’lü yılların orta-
sında, kendisine sığınan Macarları ve
Polonyalıları bağrına basmış. Bolşevik Devrimi
(1917) sonrasında, Rusya’dan kaçanları misafir
etmiş. Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra da
çok göç almış, çok göç vermişiz. Yani, bu ko-
nuda deneyimli, hazırlıklı, örgütlü olmamız ge-
rekiyor. Peki ya öyle miyiz? Değiliz.

Neden?  Çünkü iktidar, plan yapmayı sevmiyor.
Geçmiş deneyimlerden ders almak şöyle dur-
sun, bu tecrübeyi reddediyor, küçümsüyor. Dış
politikada ilk düğmeyi yanlış ilikliyor. Yaşadığı-
mız coğrafyada göçün, sığınmacı akınının en
büyük sebebi olan ABD emperyalizmine ilişkin
ezberini bir türlü bozamıyor. Batı’nın, Türkiye’yi
göçmen deposu, sığınmacı kampı olarak gör-
mesine karşı gerekli adımları atamıyor. 

Maskeni tak mesafeni koru

Felaketler ülkesi Türkiye'de 2020 Mart başından
beri bu Covid belasıyla uğraşıyoruz. Tıpkı bu-
merang gibi dönüp dönüp tekrar başa  geliyo-
ruz. Her bakımdan kaybediyoruz. Son duruma
şöye bir bakacak olursak bakın Prof. Dr. S.
Şimşek Yavuz, "Halen bulaşmayı engelleyecek
oranda toplumda bir aşılama oranı yok. Mas-
kemizi takmalı, kalabalık ortamlara girmemeli-
yiz, açık havada bile olsa yakın temastan
kaçınmalıyız. Hele ki aşısızsak bunların hiçbirini
yapmamalıyız. Çok riskli bir dönemdeyiz.”
diyor.Hastaysanız, önerilen tedaviyi reddedebi-
lirsiniz, bu bir haktır; sizi ilgilendirir çünkü bu
kararın sonuçlarına sadece siz katlanırsınız.
Ancak bir salgında tek koruma ve korunma aşı
ise, buna hakkınız yoktur, reddedemezsiniz;
çünkü kimse başkalarının hayatını tehlikeye ata-
maz!Halen bulaşmayı engelleyecek oranda top-
lumda bir aşılama oranı yok. Maskemizi
takmalı, kalabalık ortamlara girmemeliyiz, açık
havada bile olsa yakın temastan kaçınmalıyız.
Hele ki aşısızsak bunların hiçbirini yapmamalı-
yız. Çok riskli bir dönemdeyiz. Bu arada dolu
yoğun bakımdaki en dikkat çekici özellik, hasta-
ların % 80’inden fazlasının aşılanmamış ol-
ması… Bu nedenle aşılamayı hızlı bir şekilde
sürdürmemiz gerekiyor. Şu anda Test pozitiflik
oranı %9.54Rt değeri 1.01. Tüm parametreler
yükselişte ve salgın tüm gücüyle devam
ediyor.Bakın bir diğer örneklemeyle açıklarsak .
Son 4 ayda bir hastaneye başvuran 589 kişiden
460 hasta hiç aşı ol-

mamış, 100 kişiye yakını ise 1 doz aşısını yaptır-
mış kişilerden oluşuyor.

Biraz da biz yanlış yapıyoruz

Eczaneye girdim calisanlar maskesiz.3 veteri-
nere girdim herkes maskesiz.Turkcelle girdim
iceride maskesiz bir genc adam oturuyor.Bak-
kal, nalbur, garson,ahci maskesiz.
Maske denetimi icin karakola soylerim
dedim,iceride polisler maskesiz, idare amirine
git dediler, o da maskesizdi. Sonuc: 1 ay  önce-
sinde artık tek tük vaka görürken 2 yogunbakim
ve 3 servis yetiyorken; son 10 günde kapatmış
olduğumuz 3 covit yogunbakimi, tüm covit
servisleri geri açtık. Normal işleyişine dönen bir
devlet hastanemiz tekrar pandemi hastanesi
oldu +Yeni bir dalga mı yoksa strateji hatası
mı? COVID vakaları yeniden artıyor'Vaka oran-
ları düştü, salgın bitiyor mu' derken enfekte olan
hasta sayısı gün geçtikçe artmaya başladı. Uz-
manlar sadece aşılama oranını yükseltmenin ya
da dünyaya karşı kapıları kapatmanın yeterli ol-
madığına dikkat çekiyorlar. Çin ve Avustral-
ya'nın sıkı kısıtlamaları, İzlanda'nın yüksek aşı
oranı bile virüsün yeni varyantına karşı etkili
değil.Pandemide sona yaklaşıyoruz derken pek
çok ülke, başladığı noktaya dönmeye başladı.
Avustralya, Çin, Amerika, İngiltere, İzlanda gibi
birbirinden farklı pek çok ülke farklı stratejiler
izleyerek virüsle savaşmaya çalışıyor. Buna rağ-
men virüsün yayılmasını engellemede henüz
kimse tam anlamıyla bir başarıya ulaşmış değil.
Uzmanlar ise pandeminin henüz bitmediği ko-
nusunda tüm ülkeleri uyarıyor.
Britanyalılar, corona virüsü kısıtlamalarıyla
geçen uzun bir kışın ardından gece kulüplerinde
soluğu almaya başlarken, Avustralya ve
Çin’deki milyonlarca insan yeniden karanti-
nada. Malezya, Tayland ve Endonezya’daki
sağlık sistemleri alarm veriyor. Geçen yıl sadece
bir avuç vaka bildiren Pasifik adası Fiji gibi ülke-
ler, şimdi büyük bir salgınla mücadele ediyor.

Türkiye'de durum nedir?

11 Mart 2020’de ilk
COVID vakasını

bildiren Tür-
kiye’de

de

sıkı önlemler ve aşılama salgınla mücadelede
öne çıktı. 11 Mart’ta ilk vakanın açıklamasından
sonra 12 Mart’ta kademeli olarak kısıtlama ka-
rarları alınmaya başlandı. 70'e yakın ülkeye
uçuş yasağı geldi, eğitim-öğretime ara verildi,
tüm spor müsabakaları ertelendi, yurt dışından
gelenler öğrenci yurtlarında karantinaya alındı.
Alınan önlemlerle kontrol altına alınan salgında
1 Temmuz itibarıyla normalleşme adımları atıl-
maya başlandı. 1 Temmuz 2021’de bildirilen
vaka sayısı 5.288’ken, 42 kişi de hayatını kay-
betti. 9 Ağustos 2021’de ise vaka sayısı 23 bin
731 ve virüs kaynaklı ölüm ise 117 olarak bildi-
rildi.Aşılama oranları ise birinci doz Türkiye or-
talaması yüzde 67.89, ikinci doz ortalaması
yüzde 47.75; birinci, ikinci ve üçüncü doz top-
lamı ise 77 milyon 552 bin 661 olarak 
paylaşıldı.
Ofise dönüşler ertelendiVakaların artmasıyla
beraber, ofise dönüş kararlarını açıklayan pek
çok şirket ertelemeye gittiğini açıkladı. Haziran
ayı sonlarında, yemek hizmetleri ve tesis yöne-
timi şirketi Sodexo, maske kılavuzunu güncelle-
yerek tüm çalışanların aşılı olsalar bile maske
takmaya devam etmelerini tavsiye etti. Netflix
Inc. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Reed
Hastings, yayın devinin 9.000 çalışanını ofise
beklediğini belirtmişti. Hastings geçen sonba-
harda The Wall Street Journal ile yaptığı röpor-
tajda, “Özellikle uluslararası alanda bir araya
gelememek tamamen olumsuz bir durum” 
demişti.

“3. dalganın zirve noktasına 
yaklaşmış durumdayız”

Türk Tabipler Birliği (TTB) Pandemi Çalışma
Grubu Üyesi yazılımcı Güçlü Yaman, Türki-
ye’de tüm ölümlerin yüzde 46’sının gerçekleştiği
illerde 4-10 Ağustos tarihleri arasında 2 bin faz-
ladan ölüm gerçekleştiğini açıkladı.Güçlü
yaman 4-10 Ağustos için vefat verisini topladığı
kentlerde, yaşanan ölümlerin geçtiğimiz hafta
son üç yılın ortalamasının yüzde 56 üzerine çık-
tığını söyledi. Yaman'ın ulaştığı verilere göre be-
lirtilen tarihler arasında İstanbul'da 695,
İzmir'de 514 fazladan ölüm olurken, 155 ölüm
ile Bursa üçüncü sırada yer aldı. Yaman, “Bu
olağanüstü bir artış. Bunun ne anlama geldiğini
anlamak için 3.dalganın zirve noktasını yaşadı-
ğımız Mayıs'ın ilk haftasına bakalım. Ölümler o
zaman ortalamanın yüzde 66 üzerine çıkmıştı.
Yani şu an 3. dalganın zirve noktasına yaklaş-

mış durumdayız” dedi.

Ölümler geç açıklanıyor

Bu ölümlerin büyük bölümünün çok
hızlı bulaşan Delta varyantı nede-

niyle salgın kaynaklı olduğunu dü-
şündüğünü söyleyen Yaman,

durumunun ciddiyetini fark
edemeden evde ölenlerin de
olabileceğini söyledi. Diğer
ülke örneklerinden salgın
döneminde evde ölümlerin
arttığının bilindiğini söyle-
yen Güçlü Yaman, “Te-
maslı takibi yapılıyor mu
yapılıyorsa ne oranda
yapılıyor bilmiyoruz. Bu

da Covid vakalarının tespit edilebilmesini zor-
laştıran bir faktör. Ayrıca tüm salgın dönemi
boyunca fazladan ölümler resmi Covid-19
ölümlerinden hep 2-3 hafta önce artışa geçti. 
Ya da Sağlık bakanlığı ölümleri hep 2-3 hafta
gecikmeyle açıkladı. Haziran sonrası süreçte de
yine benzer bir tablo ortaya çıktı” şeklinde 
konuştu.

Bakanlığın sicili kötü

Ölüm nedenleri E-Devlet sisteminden kaldırıl-
dığı için ölüm nedenlerine ulaşamadığını hatır-
latan Güçlü Yaman, “Önümüzdeki haftalarda
artış Sağlık Bakanlığı verilerine de yansıyabilir
fakat ölümler konusunda sicili kötü bir bakan-
lıkla karşı karşıya olduğumuz için ölümler bile-
rek de gizleniyor olabilir. Ölüm nedenleri
E-Devlet'ten kaldırıldığı için ölüm nedenlerine
ulaşamıyorum fakat bu ölümler isimleriyle ve
tarihleriyle belli. Ölüm nedenleri Sağlık Bakanlı-
ğının kullandığı Ölüm Bildirim Sistemi‘nde ka-
yıtlı” diyerek bakanlığın bir an evvel bunları
açıklaması gerektiğini söyledi.

Resmi politika aşı karşıtlığı imiş

Her şey söylediğimiz gibi, yani bilimin, bilginin
söylediği gibi gelişiyor.  Ağustos ayının ortasına
yaklaştık, Covid-19 vakaları günlük 30 bine yak-
laştı. Bu kafa ile 50 bini de bulur. Bildiğimiz co-
rona ölümleri ise şimdililk  günde ortalama 157
kişi. 300 olmamasının nedeni ise riskli grupların
büyük ölçüde aşılanmış olması. Bu sayıların ar-
tacağından ise kuşkunuz olmasın.Aşılanmama
sürer, aşı olamadan ortalıkta fıldır fıldır gezen-
lere önlem alınmaz ise sayılar hızla artacak,
yeni yeni mutasyonlar göreceğiz. Ancak geçen
gün  itibarıyla bir şey öğrendik. Türkiye Cum-
huriyeti Devleti’ni yöneten siyasi kafa aslında
“aşı karşıtı”. Bunu nereden mi anlıyoruz? Çok
basit. Aylardır televizyonlarda hiçbir temeli ol-
madan aşı karşıtlığı yapan soytarılara tek kelime
etmeyen RTÜK, dün benim aşı karşıtlarına yö-
nelik sözlerimden ötürü Habertürk’e ceza
verdi. Aşı karşıtı iseniz aşıdan yana tavır alıp,
bunu bilimsel gerekçeleri ile anlatanları “İlaç fir-
malarının adamı, avanta alıp aşı reklamı yapan-
lar, etki ajanları” gibi yaftalayıp suçlamak
serbest. Ama aşı olmanın gerekliliğini bilimsel
verilerle anlatıp, aşı karşıtlarını eleştirmek ceza
nedeni. Bu cezanın anlamı bu. RTÜK'ün varlık-
ları ihsası rey olan üyeleri diyor ki, "Aşı karşıtı
iseniz ağzınıza geleni söyleyebilirsiniz ama aşı-
dan yana iseniz susun." RTÜK’ün mesajı bu.Bu
da aynı zamanda siyasetin mesajı çünkü RTÜK
siyasetin emrinde bir kurum. Bu yüzden ben
artık Sağlık Bakanı Koca’nın “Aşı olun aşı olun
aşı olun” çağrılarını koca bir yalan olarak görü-
yorum. Aşısızlara karşı medeni ülkelerde başla-
yan kısıtlamaların Türkiye’de de
uygulanmasının imkansız olduğunu da artık bi-
liyorum. RTÜK bunun mesajını açık biçimde
verdi. “Aşı olmayın” dedi. Bunun da kendi
özgün, bilime dayalı düşüncesi ile değil, devletin
emri ile söyledi. Sağlık Bakanı kendini boşuna
yırtmasın. Takke düştü. Artık aşı ile ilgili tek ke-
lime etmem. Nasıl olsa yoğun bakımdakilerin
yüzde 95’i aşısızlar. Onlar için üzülecek halim
yok. Ben sadece canım ülkenin getirildiği hal
için üzülüyorum.
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apaydinoktay@gmail.com

Oktay APAYDIN
damgaweb@gmail.com

FELAKETLER ULKESI OLDUK
sadece bakıYoruz! (2)

Türkiye, yaz aylarını yine çocuklarımız konusunda bedeli çok yüksek ola-
bilecek bir rehavet içinde geçirdi. Okulların açılacağına dair açıklamalar
yapılmakla birlikte bunun tam zamanlı olup olmayacağı, yüz yüze eğitimin
devam ettirilmesi için hangi hazırlıkların yapıldığı konusunda bilgi veril-
miyor. Geçtiğimiz bir buçuk sene içinde çocuklarımıza yaşatılan bilişsel,
fiziksel ve duygusal kayıpların telafisi için bütçe ayrılmıyor, müfredat
oluşturulmuyor, planlama yapılmıyor. Söz konusu çocuklar iken, böylesi
bir ihmalin bahanesi olamaz.

Yüz yüze 
eğitim şart
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D ış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
da  Afganistan'daki gelişmeler ne-
deniyle ülkede bulunan vatandaş-

ları bilgilendirdiklerini kaydetti. Yaklaşık
1500 vatandaşa bizzat telefonla ulaştıkla-
rını, ayrıca ülkede faaliyette bulunan firma-
ların sahiplerine ve yöneticilerine de tek tek
ulaşarak gerekli telkinlerde bulunduklarını
hatırlattı. 

Kalmak isteyenlerde var

Çavuşoğlu, Afganistan'dan ayrılmak iste-
yenlere yönelik bir duyuruda bulundukla-
rını kaydederek, "Büyükelçiliğimize ve
Konsolosluk çağrı merkezlerimize gelen ta-
lepleri şu an da topluyoruz, değerlendiriyo-
ruz. Afganistan'dan ayrılmak isteyen
vatandaşlarımız için ilgili kurumlarımızla iş
birliği halinde her türlü imkanı sağlayaca-

ğız. Gerekli hazırlıklarımız da tamam-
landı." dedi.Türk Hava Yolları'nın (THY)
tarifeli uçaklarıyla dönmek isteyen vatan-
daşların Türkiye'ye geldiklerini aktaran Ça-
vuşoğlu, ülkede kalmak isteyen, Afganlarla
evli ya da işinden dolayı kalmak isteyen
Türk vatandaşlarının olduğunu belirtti.
Çavuşoğlu, vatandaşların güvenliği ve hu-
zuru için ilgili makamlarla Afganistan'daki
kişi ve makamlarla temaslarının devam et-
tiğini vurguladı.

Büyükelçiliğimiz faaliyette

Başından beri tüm taraflarla temaslarının
olduğunu ve bu temasların şu anda da
devam ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Dip-
lomatik misyonlarımız ve tüm çalışma arka-
daşlarımızla ilgili gerekli tedbirleri başından
beri aldık, gerekli önlemler alınmıştır. Kabil

Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor.
Yani vatandaşlarımızın işlemleri olsun, her-
hangi bir konsolosluk işlemi olsun faaliyetle-
rini sürdürüyor." diye konuştu.

Tüm hazırlıklarımız tam

"Buradan bir kere daha çağrıda bulunmak
istiyoruz, dönmek ya da kalmak isteyen va-
tandaşlarımız, çünkü bazıları kalmak isti-
yor biraz önce söylemiştim, bize hem
büyükelçiliğimiz hem de konsolosluk çağrı
merkezimiz ki 7 gün 24 saat hizmet veriyor
yurt dışında yaşayan tüm vatandaşları-
mıza, buradan bize ulaşabilirler, temas
edebilirler. Bizim ayrıca bundan sonraki
süreçte yapacağımız duyuruları da takip et-
sinler. Tüm ihtimallere karşı, tüm hazırlık-
larımızın da olduğunu buradan bir kere
daha söylemek isterim."

Taliban’ın Afganistan’ın başkentı Kabil’i de ele geçirmesinin ardından başta Almanya olmak üzere, Suudi Arabistan,
İngiltere gibi ülkeler elçiliklerini boşaltma kararı alırken Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu büyükelçiliğimizin hala
faaliyette olduğunu duyurdu. Bakan Çavuşoğlu ülkeyi terk etmek isteyenleri hızla tahliye ettiklerini söyledi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Afganistan'daki
son durumun ardından Türkiye ile yakın çalışılması
gerektiğini söylediği ileri sürüldü

Bild gazetesi, Hris-
tiyan Demokrat Bir-
lik Partisi (CDU)

kaynaklarına dayandırdığı ha-
berinde, yönetim kurulu toplan-
tısına bağlanan Başbakan
Merkel'in, Afganistan'daki du-
rumla ilgili görüşlerini paylaştı-
ğını yazdı. Haberde,

Almanya'nın Afganistan'daki
insanlara yerel bazda destek
vermekle ilgilendiğine ve olası
bir sığınmacı dalgasına dikkati
çeken Merkel'in, "Bunun dı-
şında da Türkiye ile yakın çalış-
mamız gerekiyor." dediği iddia
edildi. Almanya Şansölyesi'nin,
Afganistan'dan çekilme kararı-

nın nihayetinde Amerikalılar ta-
rafından verildiğini söylediği
aktarılan haberde, ABD'li asker-
lerin çekilmesinin ardından
bunun bir domino etkisi yaptı-
ğını anlatan Merkel'in, "Acı sa-
atler yaşıyoruz, şimdi
kurtarmaya konsantre olmalı-
yız." dediği kaydedildi.

Türkiye ile yakından çalışmak gerek
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Türkiye'den Afganistan'a
yapılması planlanan tarifeli 
seferlerin tamamı iptal edildi.
Taliban'ın Afganistan'da
kontrolü ele geçirmesinin 
ardından, Kabil Büyükelçiliği
havalimanına taşınmıştı.Türk
askerinin koruduğu havalima-
nında, büyükelçilik diplomatik
misyonlarını sürdürüyor.
Bu doğrultuda tahliye için 
başvurular alındı.

THY uçuşları
iptal etti

Taliban’ın istediği oldu
ABD önderliğindeki batı güçlerinin Afganistan'dan ayrılma sürecinin başlamasıyla birlikte ülkede etkisini artıran
Taliban Kabil'e girdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçiren Taliban'ın devriyeleri şehirde dolaşmaya başladı.
Ülkenin adının değiştirileceği açıklanırken binlerce Afgan ülkeden kaçmak için uğraşıyor

11 Eylül 2001 saldırılarından sonra ABD ön-
derliğindeki batılı güçlerin Afganistan ayrılma
sürecinin başlamasıyla birlikte ülke kaos ve şid-

detin hakimiyeti altına girdi. Yabancı güçlerin ülkeden ay-
rılma süreciyle birlikte yavaş yavaş etkisini artıran ve birçok
kent ve bölgeyi “güç kullanmadan” ele geçiren Taliban
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na giriş yaptı.

Şükür ederek kutladılar

Taliban Sözcüsü Muhammed Naim, “Bugün Afgan halkı
ve mücahitler için harika bir gün. 20 yıldır feda ettiğimiz
şeylerin meyvesini almaya başladık” açıklamasını yaptı.
Naim, “Allah’a şükürler olsun, ülkede savaş bitti” diyerek
sözlerini sürdürdü. Taliban’ın ülkede kontrolü ele alması bir
haftadan biraz daha uzun sürerken, ABD’nin yıllarca eğit-
tiği ve milyarlarca silah yardımı yaptığı Afganistan ordusu-
nun karşılık vermeden ülkeyi teslim etmesi uluslararası
kamuoyunda gündem oldu.

Ülkenin adı değişiyor

Taliban sözcüsü yeni bir Afganistan rejiminin kurulacağını
ve Taliban’ın izole bir şekilde yaşamayacağını söyleyerek,
“barışçıl uluslararası ilişkiler” istediğini dile getirdi.
Yapılan açıklamada Afganistan’ın adının değiştirileceği ve
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan yeni ismin “Afganistan İs-
lami Emirliği” olarak duyurulacağı belirtildi. Reuters’a ko-
nuşan bir Taliban yetkilisi, “Yönetimi nasıl idare
edeceğimizi söylemek için henüz çok erken. Bütün yabancı
güçlerin ülkeden ayrılmasını istiyoruz. Ondan sonra yöne-
timi tahsis edebiliriz” dedi.Taliban, “Kabil’deki neredeyse

bütün kontrol noktaları Taliban kontrolünde. Devlet binala-
rının yüzde 90’ından fazlası Taliban kontrolünde. Taliban
mensuplarına binalara zarar verilmemesi konusunda emir
verildi. Eğer kalmak isterlerse sivillerin eve gelmesine izin
var. Sivillere zarar verilmeyecektir” açıklamasını yaptı.

Zarar vermek istemiyoruz

Öte yandan ülkede yaşananların ardından Taliban’dan

arka arkaya açıklamalar geldi. Taliban yetkilileri, “İstedi-
ğimiz şeye ulaştık, ülkemizin özgürlüğü ve halkımızın
bağımsızlığı. Kimsenin bizim topraklarımızı hedef alma-
sına izin vermeyeceğiz ve kimseye zarar vermek istemi-
yoruz” dedi.Afganistan’ın Kabil’e girmesiyle birlikte
başkentte kaos ve panik halim. Ülkeden kaçmak isteyen
binlerce Afgan kargaşa içinde ülkeden kaçmaya 
devam ediyor.

Kan dökülmesin
diye kaçtım!
Taliban’ın Afganistan’da ilerleyişi karşısında
başkent Kabil’i terk eden Cumhurbaşkanı
Eşref Gani, “Kan dökülmesini önlemek için
ayrılmaya karar verdim” dedi

afganistan'da 34 vilayetten 31'inde
kontrolü ele geçiren Taliban'ın ilerleyişi
sürerken, Afganistan Cumhurbaşkanı

Eşref Gani'nin Tacikistan'a gitmek üzere başkent
Kabil'den ayrıldığı aktarılmıştı.Ülkeyi terk etmesinin
ardından sosyal medya hesabı üzerinden ilk kez
açıklama yapan Gani, “Rahman ve Rahim olan Al-
lah’ın adıyla. Sevgili yurttaşlar! Bugün zor bir se-
çimle karşılaştım. Ya saraya girmek isteyen silahlı
Taliban ile yüzleşmeliyim ya da son 20 yıldır haya-
tımı onu korumaya ve beslemeye adadığım ülkeyi
terk etmeliyim” dedi.

Kılıç ve silah yargısını kazandı

Ülkeden ayrılmaması halinde çok sayıda kişinin ha-
yatını kaybedeceğine dikkat çeken Gani, Kabil'in
harap olacağına ve 6 milyonluk şehirde büyük bir
insani felaket yaşanacağını ifade etti.“Taliban, beni
devirmek için tüm Kabil’e ve Kabil halkına kanlı bir
saldırı düzenlemeye hazır olduklarını açıkça belirt-
mişti” ifadelerini kullanan Gani, “Kan dökülmesini
önlemek için ayrılmaya karar verdim” dedi. Gani,
“Taliban kılıç ve silah yargısını kazandı ve şimdi
yurttaşlarının onurunu, mülkünü ve benliğini koru-
maktan sorumlu” ifadelerini kullanarak, tarihte
kaba kuvvetin kimseye meşruiyet kazandırmadığına
dikkat çekti.

Yeni bir sınav

Taliban artık yeni bir tarihi sınavla karşı karşıya ol-
duğunu ifade eden Gani, “Ya Afganistan’ın adını ve
onurunu koruyacak ya da başka yerlere ve ağlara
öncelik verecek. Birçok insan ve pek çok tabaka
korku içinde ve geleceğe inancı yok” dedi. Gani ay-

rıca, Afganistan halkına her zaman hizmet etmeye
devam edeceğini açıkladı.

Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği'nden ise dikkat çekici bir
iddia geldi. Büyükelçilik, Taliban'ın Kabil'e girmesiyle
birlikte kaçan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin para dolu
dört otomobil ve bir helikopterle kaçtığını duyurdu.
Rreuters’a da konuşan Ishchenko, bu iddiasını görgü
tanıklarına dayandırdı. Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in
Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov da ne kadar
paranın kaçırıldığını henüz bilmediklerini söyledi. Kabu-
lov, “Umarım kaçan hükümet, devlet bütçesindeki
bütün parayı almamıştır” dedi.

Paralarla kaçtı iddası

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Tali-
ban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçir-
mesinin ardından Başkan Joe Biden'ı istifaya

çağırdıTrump'ın yazılı açıklamasında, "Joe Biden'ın Afga-
nistan'da yaşananlara izin verdiği için utanç içinde istifa
etme zamanı geldi" denildi. Biden'a istifa çağrısıyla ilgili,
"Bu önemli bir şey olmamalı. Çünkü meşru bir şekilde se-
çilmedi" diyen Trump ayrıca ABD Başkanı'nı, ülkedeki
Covid-19 vakalarındaki artış, iç göç, ekonomi ve enerji ko-
nularında da eleştirdi. Eski ABD Başkanı, istifa çağrısın-
dan önce yayımladığı bir diğer bildiride ise "Joe Biden'ın
Afganistan'da yaptığı efsane. Amerikan tarihinin en
büyük yenilgilerinden biri olarak tarihe geçecek!" demişti.

Eski ABD Başkanı Trump, Biden'ı Afganistan'da
yaşananlardan dolayı istifa etmeye çağırdı.
Trump, "Bu önemli bir şey olmamalı. Çünkü
meşru bir şekilde seçilmedi" dedi
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Mevlüt 
Çavuşoğlu

Angela 
Merkel
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B ir asrı aşkın süre İstanbul’a hizmet ver-
dikten sonra atıl bırakılan tarihi Hasan-
paşa Gazhanesi, İstanbul Büyükşehir

Belediyesi (İBB) tarafından restore edilerek yeni-
den kente kazandırıldı. Titizlikle yürütülen resto-
rasyonun ardından tarihi mekan, Müze
Gazhane ismiyle yeni bir kültür ve sanat
merkezine dönüştü.Yeni bir konseptle İs-
tanbullularla buluşan Müze Gazhane,
eylül ayında unutulmaz performans-
lara da ev sahipliği yapmaya hazırlanı-
yor. Darülbedayi’den bugüne kadar,
kent için sanat üreten İBB Şehir Tiyat-
roları, Gazhane’deki iki yeni sahnesinde
seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Sıcak ilişkiyi güçlendirecek

Hizmete girecek sahne-
ler hakkında bilgi
veren İBB Şehir Ti-
yatroları Müdürü Cey-
hun Ünlü, Gazhane’nin şehre
hizmet etmeye devam etmesi-
nin çok değerli olduğunu söy-
ledi. Ünlü, sahnelerle ilgili şu

detayları paylaştı:

Müze Gazhane’de bir İtalyan klasik sahnemiz
bulunuyor. Estetik açıdan oldukça güzel bir sah-
neyi kent için tasarladık. 300 kişilik seyirci kapasi-
tesi bulunuyor. Ayrıca 130 kişilik de bir meydan

sahnesi daha var. Özellikle iki sahne ile
Anadolu yakasındaki seyircimizle

oyunlarımızı buluşturacağız.
Her iki sahnemiz de seyirci-
mizle kurduğumuz yakın ve
sıcak ilişkiyi güçlendirecek
teknik özellikler taşıyor.”

Etkileyici bir deneyim

Müze Gazhane’deki sahne-
lerin tamamlanmasının he-
yecanını yaşadıklarını
söyleyen İBB Şehir Tiyatro-

ları Genel Sanat Yönet-
meni Mehmet
Ergen,  kompleksin
hayata geçmesi için

yoğun bir çaba verdiklerini kaydetti. Sahnenin
salona girişten itibaren seyirciye etkileyici bir de-
neyim sunduğu belirten Ergen, “Buranın projesi
bitmeden bir orkestra çukuru ve hidrolik ön
sahne eklemeyi de başardık. 
Fuayesi de Avrupa’da aşina olduğumuz bir 
endüstriyel alandan kültür merkezine dönüşüm
örneğini taşıyor” dedi. 130 kişilik sahneye de
farklı bir yaklaşım benimsediklerini kaydeden
Ergen şu bilgileri paylaştı: “Türkiye’nin nerdeyse
tüm sahneleri gibi İtalyan sahne şeklinde düşü-
nülen bu alana, bir meydan sahne tasarladık.
İstendiğinde ortada oynanabilen, istendiğinde
taşınabilir iskemlelerini kaldırarak ‘bir boş’ 
alan yaratılan, bu yolla da hem çağdaş
yetişkin oyunlara hem de çocuk 
oyunlarına uygun bir sahne
tasarladık. Bu meydan sah-
nesinde yeni yazarların
oyunlarını tercih
edeceğiz.”
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Hristiyan dünyası barış ve huzur diledi

HristiyAnlAr için kut-
sal sayılan " Meryem
Ana'nın Göğe Yükseliş

Günü" dolayısıyla, İzmir'in Selçuk il-
çesindeki Meryemana Evi'nde ayin
gerçekleştirildi. Beyrut'taki Havarisel
Vekilliği Episkoposu Cesar Essa-
yan'ın yönettiği ayine, İzmir Katolik
Kilisesi Başpiskoposu Martin Kme-
tec de eşlik etti.Ayine gelenlere kut-
sanmış üzüm, incir ve ekmek
dağıtıldı. Kovid-19 tedbirleri kapsa-

mında maske kullanılan etkinlikte ka-
tılımcıların sosyal mesafe kurallarına
dikkat etmesi için uyarılarda bulu-
nuldu.Türkiye ve yurt dışından çok
sayıda Hristiyan'ın katıldığı ayinde
İncil'den bölümler okundu, ilahiler
söylendi, dualar edildi. Cesar Essa-
yan, ayinde yaptığı konuşmada,
"göğe yükseliş günü" dolayısıyla
farklı bir mutluluk duyduklarını belir-
terek, tüm dünyada barış ve huzur
olması temennisinde bulundu.

Hristiyanlar için kutsal sayılan "Meryem Ana'nın Göğe
Yükseliş Günü" dolayısıyla, İzmir'in Selçuk ilçesindeki
Meryemana Evi'nde ayin gerçekleştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Müze 
Gazhane’de iki yeni sahnede seyircileriyle buluşmaya hazırlanıyor

Gazhane’ye 
iki yeni sahne

Tarihi geçişin hikayesi: Feshane-i Amire 
Prof. Dr. Önder Küçükerman, Osmanlı sanayileşme tarihinin temel kurumlarından biri olan fes
fabrikasını mercek altına aldı. Sanayi mirası Feshane’nin hikayesini Feshane-i Amire’de anlattı

OsmAnlı İmparatorluğu'nun
son döneminde fes ve askeri
üniforma üretmek üzere İs-

tanbul'da Haliç kıyısında kurulan tarihi
fabrika “Feshane-i Amire” yani bugün
bilinen adıyla Feshane, Tasavvuf Müze-
si'ne dönüştürülüyor. Osmanlı İmpara-
torluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne
geçişin tanığı olan yaklaşık 200 yıllık fab-
rika, Haliç kıyısında yeniden nefes al-
maya hazırlanıyor. Prof. Dr. Önder
Küçükerman tarafından kaleme alınan,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şir-
keti Kültür A.Ş'nin yayımladığı “Fes-
hane-i Amire” kitabı, fabrikanın
İstanbul'da Haliç'in iç kısmında, tarihi
Eyüp'ün çevresinde, dik tepelerin denizle
birleştiği dar ve uzun bir kıyı parçasında
1835 yılında kuruluşundan, Sümerbank
“Defterdar Fabrikası” olarak 1986 yı-
lında kapanışına kadar olan tarihi ayrın-
tılı olarak anlatılıyor. 186 yıllık

fabrikadan geriye kalan ve yapının en
simgesel mekanı olan Büyük Makine
Dairesi binası, İBB tarafından tamam-
lanmak üzere olan restorasyon bittiğinde
Tasavvuf Müzesi'ne dönüşecek. İşte Os-
manlı İmparatorluğu'ndan Türkiye
Cumhuriyeti'ne geçişin tanığı olan kültür
ve sanayi mirası Feshane'nin renkli öykü-
sünün anlatıldığı kitapta yer alan bilgiler:

Kitaptan notlar palaşıldı

“Bu tarihi fabrika Osmanlı İmparator-
luğu için çok önemli olan iki sanayi
ürünü ihtiyacının karşılanması için ku-
rulmuştu: Çuha ve fes.”1826 yılında yeni
kurulan ordu düzenine göre imparator-
lukta askeri giyim değiştirilmiş ve bu
arada fes giyme kararı da alınmıştı. O
günlerin koşulları içinde bu kadar çok
sayıdaki fesin ancak çok modern ve
büyük bir sanayi kurularak üretilebileceği
de fark edilmişti.”“Pek çok etkisinin yanı

sıra bu fabrikanın Osmanlı sanayi tari-
hindeki asıl önemi şuydu: Askeri kıyafet
değişikliğine bağlı olarak askeri giyimi ta-
mamlayan pek çok yan üretim alanını da
yenileştirmişti. 
Feshane fabrikası; askeri çizimler, kemer-
ler, silahlıklar, rütbeler, düğmeler, ipekli
kordonlar, hatta iç çamaşırına kadar bir-
çok fabrikanın kurulmasına vesile ol-
muştu.”Feshane, 1835 yılında kurulup
üretime geçen ve aradaki uzun zaman
içinde karşılaştığı birçok engeli aşıp 1986
yılına kadar gelebilmiş olan en eski fabri-
kalarımızdan biridir.” “Feshane'nin 1835
yılında Haliç'in Eyüpsultan bölgesinde
kuruluşundan bugüne 186 yıl geçti. Bu
uzunca sürede fabrika sürekli gelişti, ül-
kedeki yünlü kumaş dokuma sanayinin
ana merkezi oldu. Hem bir fabrika hem
de dokuma sanayi için bir okul olarak
çok önemli bir mirası sürdürerek bizlere
aktardı.”

Ara Güler
Galata’da olacak!
Ara Güler'in İstanbul fotoğraflarından
oluşan sergi Galata Kulesi'nde açıldı. Sergi
Ekim ayı sonuna kadar açık olacak

ArA Güler'in siyah
beyaz İstanbul fotoğraf-
larından oluşan bir

seçki, Galata Kulesi'nde sanatse-
verlerin beğenisine sunuldu. Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı ile Ara
Güler Arşiv ve Araştırma Merke-
zi'nin iş birliğinde düzenlenecek
sergide, Ara Güler'in açıklamala-
rıyla birlikte, 75 siyah beyaz fotoğ-
raf sergileniyor. Güler'in 93. yaş
günü olan 16 Ağustos'ta ziyarete
açılan (dün)  Ara Güler Fotoğraf
Sergisi, ekim ayı sonuna kadar
Galata Kulesi'nin 3. katında yer
alan galeride ziyaret edilebilecek.

Galata Kulesi hakkında 

2020 yılında restore
edilen Galata
Kulesi, son-
radan
ek-

lenen betonarme eklentiler ve kafe-
terya kaldırılarak, müze işleviyle
yeniden ziyarete açıldı. 
Roma, Doğu Roma ve Osmanlı
gibi üç evrensel uygarlığa başkent-
lik yapan Galata Kulesi'nde günü-
müzden 8 bin 500 yıl geriye
uzanan bir tarihe sahip olan ve İs-
tanbul'un bu dönemlerini simgele-
yen eser örneklerine de yer
veriliyor. Haliç girişini kapatan
zincirin bir parçasının da görüle-
bildiği kule, 2013 yılında Akdeniz
ve Karadeniz'deki Ceneviz Kuleleri
ile birlikte UNESCO'nun Dünya
Mirası Geçici Listesi'ne alındı. 
Galata Kulesi, restorasyon 
sonrası bugüne kadar 9 sergiye
ev sahipliği yaptı. 

Cimilli İbo ismiyle tanınan Rizeli sanatçı
İbrahim Özer, uzun süredir tedavi
gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Geçtiğimiz yıl corona virüs sebebiyle bir
süre yoğun bakımda kalan Cimilli İbo sağlı-
ğına kavuşmuş ve taburcu olmuştu. Birkaç

ay sonra böbrek yetmezliği nedeniyle yeniden hastaneye
kaldırılan ünlü sanatçıdan kötü haber geldi.Rizeli sa-
natçı Cimilli İbo (İbrahim Özer), İstanbul'da tedavi gör-
düğü hastanede 49 yaşında hayatını kaybetti. Rize
Belediye Başkanı Rahmi Metin, sosyal medya hesabın-
dan şu mesajı paylaştı: "Bölgemizin sevilen sanatçıların-
dan Cimilli İbo'nun (İbrahim Özer) vefatını büyük bir
teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum sanatçı-
mıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat ca-
miasına sabırlar diliyorum."
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3 puanla
başlamak
güzel

Rallinin kralı oldu

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira,
karşılaşmanın ardından düzenlenen basın top-
lantısında, gerçekten kendileri adına çok zor bir
maç oynadıklarını belirtti. Ev sahibi takım için
çok iyi bir atmosfer olduğunu ifade eden Pe-
reira, şunları söyledi: "Bizim de hafta içi bazı
problemlerimiz oldu, maç sırasında da bazı
problemler yaşadık ama ilk yarı kalitemizi or-
taya koyduk. Ama bizde eksik olan bir şey
vardı. İlk yarıda ritmi ve topu korumayı biraz
daha iyi becermemiz gerekiyordu. Oyun çok
fazla geçiş oyununa döndü öyle olunca da
oyunu kontrol etmek bir zordu açıkçası." İkinci
yarıda ellerindeki tek forvetin sakatlanarak
oyundan çıkmak zorunda kaldığını anımsatan
Pereira, "Ama gerçekten takım ruhunu çok iyi
bir şekilde sahaya yansıttık. Böyle anlarda sa-
hada birlik olmanız gerekir. Çok çalışmanız ge-
rekir. Bazen sahada acı çekmeniz gerekir,
fedakarlık yapmanız gerekir. 3 puanla başla-
mak çok önemliydi gerçekten çok mutluyum
takım ve taraftarlarımız adına." diye konuştu.

2021 sezonunun 8'inci yarışını Red Bull spor-
cusu Thierry Neuville kazandı. Hyundai sürü-
cüsü Neuville elde ettiği bu zaferle Dünya Ralli
Şampiyonası 2021 sezonunda ilk yarış zaferini
elde etti. Motorsporları dünyasının en önemli
organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli
Şampiyonası’nda (WRC) 2021 sezonunun
8'inci yarışının heyecanı Belçika’da yaşandı. 20
etap üzerinden koşulan ralliye, Red Bull spor-
cusu Thierry Neuville damga vurdu. Ypres
Rallisi’ni toplamda 2 saat 30 dakika 24 sani-
yede tamamlayan Neuville, 2020 Monte Carlo
Rallisi'nden bu yana ilk Dünya Ralli Şampiyo-
nası zaferini kazandı. Neuville bu sonuçla pua-
nını 124’e çıkararak bir diğer Red Bull

sporcusu Evans ile
puan farkını eşitledi.
Şampiyonluk sıralama-
sında diğer Red Bull
sporcusu Sebastien
Ogier 162 puanla lider
konumda. Dünya Ralli
Şampiyonası’nda bir
sonraki yarış 9-12
Eylül tarihlerinde Yu-
nanistan’da koşulacak. 

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 18
Ağustos - 4 Eylül 2021 tarihleri arasında dü-
zenlenecek. Avrupa Voleybol Şampiyonası
hazırlıklarını bugün TVF Burhan Felek Ves-
tel Voleybol Salonu'nda yaptığı tek antren-
manla tamamladı. Milliler; Sırbistan,
Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'nın ev
sahipliğinde düzenlenecek CEV Kadınlar
Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda D Gru-
bu'nda ev sahibi Romanya'nın yanı sıra

İsveç, Ukrayna, Hollanda ve Finlandiya ile
mücadele edecek. İstanbul'daki hazırlıklarını
tamamlayan Filenin Sultanları, bugün Ro-
manya'ya hareket edecek. Millilerin 14 kişilik
kadrosu şu isimlerden oluşuyor: "Cansu
Özbay, Buse Ünal, Meryem Boz, Ebrar Ka-
rakurt, Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın,
İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem
Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli,
Beliz Başkır, Simge Aköz, Ayça Aykaç."

2 'nci dakikada rakip ceza sahasında topla
buluşan Visca'nın şutunda kaleci Serkan
Kırıntılı gole izin vermedi. 12'nci daki-

kada konuk ekip öne geçti. Ceza sahası dışın-
dan kazanılan serbest vuruşta Diedhiou'nun
şutunda top barajdan döndü. Dönen topta
Borja'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla
buluştu: 0-1. 26'ncı dakikada Başakşehir gole
yaklaştı. Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta
top direkten oyun alanına döndü. 41'inci daki-
kada ceza sahası dışında topu önünde bulan
Siopis'in sert şutunda kaleci Volkan Babacan
köşeye giden topu iki hamlede kontrol etti.
45+1'inci dakikada Davidson'un pasıyla sa-
vunma arkasına sarkan Efecan Karaca, kaleci
Volkan Babacan'dan sıyrıldıktan sonra sağ çap-
razdan vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yan di-
rekten oyun alanına döndü. Karşılaşmanın ilk
yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona
erdi. 66'ncı dakikada Visca'nın kullandığı kor-

nerde ceza sahası dışında topla buluşan Caiça-
ra'nın sert vuruşunda kaleci Serkan gole izin
vermedi. 68'inci dakikada Youssouf'un ceza sa-
hası içi sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta ka-
leci Serkan, meşin yuvarlağı kornere yolladı.
Alanya iyi oynadı

81'inci dakikada sağ kanattan kullanılan köşe
vuruşunda ceza sahası içerisinde Duarte kafayı
vurdu, kaleci Serkan topu çeldi. Dönen topta
Ravil'in kafa vuruşunda Diedhiou meşin yuvar-
lağı çizgiden çıkardı. Ceza sahası dışına açılan
topla buluşan Visca'nın vuruşunda meşin yu-
varlak az farkla dışarı gitti. 83'üncü dakikada
Başakşehir mutlak gol pozisyonundan yararla-
namadı. Serkan Kırıntılı'nın hatası sonrası
topla buluşan Deniz Türüç'ün bekletmeden
yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, yandan dışarı
gitti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Alan-
yaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Sorloth geliSmeSi

Başakşehir dayanamadı!

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun
ilk haftasında deplasmanda Adana
Demirspor'u 1-0 yenen Fener-
bahçe'nin teknik direktörü Vitor
Pereira, "3 puanla başlamak çok
önemliydi gerçekten çok mutluyum
takım ve taraftarlarımız adına." dedi

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'na hazır

Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişme-
leri yaşanıyor. Alman basını RB Leipzig'in
Alexander Sörloth inadının kırıldığını 
duyurdu. İşte Fenerbahçe taraftarlarını
heyecanlandıran transfer gelişmesi

F orvet transferi için uğraşan Fenerbahçe 'nin
gündeminde Hee Chan Hwang, Cedric Ba-
kambu ve Alexander Sörloth yer alıyor. 3 isim

için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlileri umut-
landıran bir gelişme yaşandı. Leipzig'in Mainz ile
oynayacağı maçın kadrosunda Sörloth'a yer veril-
medi.Alman basını, Norveçli yıldızın artık tamamen
gözden çıkarıldığını ve Leipzig yönetiminin takım
arayışlarına hız verdiğini belirtti. Fenerbahçe'nin
en önemli hedefi olan Sörloth için daha önce yap-
tığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifi geri çev-
rilmişti.

Talepleri kabul görmedi
Alman kulübü 15 milyon euro isterken, şu ana
kadar bu rakama yaklaşabilen bir takım olmadı.
Leipzig'in Avrupa'nın çok önemli bir kısmında
transferin biteceği 31 Ağustos'a kadar Sörloth'a
müşteri bulamazsa Fenerbahçe'nin kiralama tekli-
fini mecburen kabul edeceği belirtiliyor. Alexander
Sörloth; futbola doğduğu ülke olan Norveç'te baş-
ladı. RBK, Rosenborg, Bodo/Glimt, Groningen,
Midtjylland, Crystal Palace, Gent, Trabzonspor ve
RB Leipzig gibi kulüplerde forma giydi. 25 yaşın-
daki Norveçli golcünün RB Leipzig ile olan sözleş-
mesi 2025'te sona erecek. Alexander Sörloth;
2019-2020 sezonunda Trabzonspor'da forma giydi.
Norveçli futbolcu bordo-mavili formayla 34 resmi
maçta süre aldı. 25 yaşındaki santrfor bu karşılaş-
malarda 24 gol attı. Sörloth aynı dönemde takım
arkadaşlarını 9 kez golle buluşturdu. Norveçli fut-
bolcu Süper Lig 'de gol krallığı yaşadı.

Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0
mağlup oldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 12'nci dakikada Borja kaydetti

Okçulukta son yıllarda elde
ettikleri uluslararası başarı-
larla ülkemizi gururlandı-
ran Muğlalı sporculardan
Hazal Burun, Dünya
Gençler Açık Hava Okçu-
luk Şampiyonası'ndan 2
madalyayla döndü. Yata-
ğan Anadolu Lisesi öğren-
cisi olan Muğla Büyükşehir
Belediyespor sporcusu
Hazal, ay yıldızlı takımla
katıldığı Dünya Şampiyo-
nası'nda 1 gümüş, 1 bronz
kazandı. Polonya'nın
Wroclaw şehrinde düzenle-
nen şampiyonada Hazal
Burun, Nehir Sarıhan ve
Irmak Yüksel'den oluşan
makaralı yay kadet kadın
takımı dünya ikincisi,
Hazal ve Abdullah As-
lım'dan oluşan makaralı
yay kadet karışık takımı ise
dünya üçüncüsü oldu.
Genç yaşında birçok ulus-
lararası madalyası bulunan
Hazal Burun, geçen hafta
Romanya'nın Bükreş ken-

tinde düzenlenen Avrupa
Gençlik Kupası'nda yıldız
kadın bireysel makaralı yay
kategorisinde altın madal-
yayı boynuna takmıştı.
Muğla İl Milli Eğitim Mü-
dürü Emre Çay, Hazal'ı
başarılarından dolayı kut-
layıp, "Öğrencilerimiz aka-
demik başarılarının
yanında sportif alanda gös-
termiş oldukları başarılarla
da göğsümüzü kabartmaya
devam ediyor. Yatağan
Anadolu Lisesi öğrencileri-
mizden Hazal Burun, Av-
rupa Şampiyonası'nda elde
ettiği başarısına bir yenisini
daha ekledi. Dünya Genç-
ler Açık Hava Okçuluk
Şampiyonası'nda ülkemize
iki madalya birden kazan-
dırarak ülke olarak afetlerin
yaralarını sarmaya çalıştığı-
mız günlerde hepimizin yü-
reğine su serpti. Hazal'ı
kutluyor, bizlere yaşattığı
gurur için teşekkür ediyo-
rum" diye konuştu.
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F enerbahçe'den ayrılıp 2016'da Amerikan Üniversite Spor-
ları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nin yo-
lunu tutan Ömer Faruk Yurtseven, North Carolina State

Wolfpack ve Georgetown Hoyas takımlarında oynadı. 2020'de
katıldığı NBA draft'ında seçilmeyen milli basketbolcu, geçen se-
zonu NBA Gelişim Ligi takımlarından Oklahoma City Blue'da
geçirdi. 2021 NBA Yaz Ligi'nin Sacramento ayağında çıktığı 2
karşılaşmada 26 sayı, 13,5 ribaunt, 2 blok, Las Vegas ayağındaki
3 maçta ise 20 sayı, 9,7 ribaunt, 2,7 blok ortalamalarıyla oynayan
Ömer, açıklamalarda bulundu.

Uzun konuşmayı sevmez

Pivot ve uzun forvet pozisyonlarında oynayabilen Ömer, 6 Ağus-
tos'ta Miami Heat ile imzaladığı ancak detayları resmi olarak
açıklanmayan sözleşmeye ilişkin "İki senelik. Para konusunda ko-
nuşmayı sevmiyorum ama... İlk yılı garanti." dedi. 23 yaşındaki
milli basketbolcu, NBA Yaz Ligi'ndeki performansı konusunda
"Kolejden bu seviyeye geçince oyunun ne kadar farklı olduğunu
hissettim. Bu, NBA hazırlık sürecinin bir parçası. Drafta girdiğim
2020'de de yaz liginde oynamak isterdim ki herkese neler yapabi-
leceğimi gösterebileyim. Bu seneye nasip oldu. Hazırdım, elim-
den geleni yapınca da devamı geldi." ifadelerini kullandı.

Her türlü teste hazırım

Ömer, performansının sezon başladıktan sonra istediği süreleri
almasına yeterli olup olmayacağı sorusuna, "Tek bildiğim şey, ça-
lışanları ödüllendiren Miami Heat kültürü içindeyim. Buna çok
güveniyorum. Erik Spoelstra, video odasından (video koordina-
törü) başlayıp başantrenörlüğe kadar kazıya kazıya yükselmiş
biri. O yüzden elimden geleni yaptığım ve çalıştığım sürece rotas-
yona, ilk 5'e girebileceğimi düşünüyorum. Her türlü teste hazırım.
Sezona 1,5 ay kaldı. O dönemi verimli geçirip, yaz ligine başladı-
ğım gibi normal sezona da yüzde 100'le başlamak istiyorum." ya-
nıtını verdi.

Örnek aldıklarını anlattı

Örnek aldığı pivotlar ve lig tarihinin unutulmaz uzunlarının mo-
dern basketboldaki yeri sorulan Ömer, şunları söyledi: "İdollerim
arasında Shaquille O'Neal, Dirk Nowitzki, Tim Duncan, Hakeem
Olajuwon var. Georgetown Üniversitesinde antrenörlüğümü
yapan Patrick Ewing var. Türkiye'den de bana abilik yapmış, yol
gösteren ve desteğini esirgemeyen Mehmet Okur var. Nowitzki ve
Olajuwon çağının ilerisinde oyunculardı. Shaq'ın da fiziksel do-
minantlığından ötürü oynayamayacağı çağ yoktu. Saydığım isim-
lerin hepsinin oyunundan bir parça alıp bir araya koymak...
Bence modern uzun o zaten."
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NBA ekibi Miami Heat'in formasını
giyen Ömer Faruk Yurtseven,
çalıştığı sürece rotasyona ve ilk 5'e
girebileceğine inandığını, her türlü
sınava da hazır olduğunu söyledi

Türk basketbolseverlerden destek isteyen Ömer, "Hedeflerimiz büyük ama Türk
taraftarların desteği olmadan aşılamayacak şeyler var. Onların desteğini bekliyo-
rum. Türkiye'yi Miami'de temsil edeceğim. Miami Heat'te oynayan ilk Türk bas-
ketbolcu benim. Hakkını vereceğim. İmzaladığım bu kontrat, sondan daha çok bir
başlangıç benim için. Devamı da gelecek inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Destek bekliyorum

Sarı-Kırmızılılar, 
Portekizli futbolcunun
transferine bu yaz hiç

olmadığı kadar yaklaştı. 
Üstelik bu kez kiralık

değil, bonservisiyle. 
Tarafların birkaç yılda

ödenmek kaydıyla 
10 milyon Euro üzerinden

el sıkıştığı öğrenildi

Geçen sezon devre arasında kiralanan ve
performansıyla kısa sürede hem kalitesini
hem de potansiyelini ortaya koyan Gedson
Fernandes, bir kez daha Florya yolunda.
Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda
görmeyi en çok istediği oyuncuların ba-
şında gelen 22 yaşındaki futbolcu, bu defa
kiralık olarak değil, bonservisiyle Galata-
saray 'a imza atacak gibi görünüyor. Baş-
kan Burak Elmas'ın bizzat yaptığı son
görüşmede, Benfica cephesiyle mutaba-
kata vardığı öğrenildi. Eğer son pürüzler de
giderilirse, 10 milyon Euro'luk bonservis
karşılığında Gedson Fernandes'in transferi
gerçekleşecek. Bu paranın ise 3-4 yıla ya-
yılarak ödenmesinin planlandığı belirtiliyor.

Önümüzdeki hafta bitebilir

Portekiz'den gelen olumlu haber, en çok
Fatih hocayı sevindirdi. Terim'in orta
alanda Taylan, Berkan ve Gedson Fernan-
des üçlüsünü birlikte kullanmak istediği,
Cicaldau ile Kerem'i ise kanatlarda değer-
lendireceği ifade edildi. Galatasaray böy-
lece orta alanda yaş ortalaması oldukça
düşük ve ileride kulübe önemli paralar ka-
zandırabilecek bir beşliye sahip olacak.
Kulübe yakın kaynaklar, Gedson'un transfe-
riyle ilgili olarak önümüzdeki hafta içinde
somut gelişmeler yaşanabileceğine işaret
ediyor.

Samatta hiç
tat vermediNbA 

iciN hAzir
ömerömerömerömerömerömerömerömerömer

Sarı-Lacivertliler'de Demirspor
mücadelesine Serdar Dursun'un ilk 11'de
başlaması beklenirken Samatta sürprizi
yaşandı. Tanzanyalı forvet, verilen bu şansı
değerlendiremedi ve etkisiz performansı
sebebiyle ilk 45 sonunda oyundan alındı
Spor toto Süper Lig 'de 2021-22 sezonunun ilk hafta
maçında dün akşam Adana Demirspor'a konuk olan
Sarı-Lacivertliler'de kadro sürprizi yaşandı. Yeni Adana
Stadı’nda oynanan mücadeleye Sarı-Lacivertliler'in tek-
nik direktörü Vitor Pereira, Altay Bayındır, Tisserand, At-
tila Szalai, Novak, Gustavo, Zajc, Osayi, Ferdi
Kadıoğlu, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Samatta ilk
11’iyle çıktı. Kanarya'da maç öncesinde ilk 11'de olması
beklenen yeni transfer Serdar Dursun karşılaşmada
yedek kulübesinde yer aldı, Samatta takımın gol silahı
olarak oyuna başladı.İsabetli şutu yokMücadelenin ilk
45 dakikasında 16 kez topla buluşan Samatta, takımının
hücum hattında beklenen etkiyi yaratamadı. Rakip ka-
leyi 1 kez yoklayan ve onda da isabet bulamayan tecrü-
beli futbolcu, geçen sezonki görüntüsünü sürdürdü!
Performansıyla hem taraftarını hem de Fenerbahçe Tek-
nik Direktörü Vitor Pereira'yı memnun edemeyen Tan-
zanyalı futbolcu, ikinci yarı öncesinde yerini Serdar
Dursun'a bıraktı.

500 güreşçi er
meydanına çıkıyor
Denizli'de Pamukkale Belediyesi tarafından
düzenlenecek Pamukkale Yağlı
Güreşleri'nde 38'i başpehlivan olmak üzere
500 pehlivan mücadele edecek. Pamukkale
Yağlı Güreşleri, 22 Ağustos Pazar günü
Denizli Atatürk Stadı'nda düzenlenecek
tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde altın
kemer kazanan şampiyon başpehlivanlar Ali Gürbüz,
İsmail Balaban, Recep Kara, Orhan Okulu, Şaban
Yılmaz, Osman Aynur ve Mehmet Yeşil Yeşil'in de
aralarında bulunduğu 500 pehlivan er meydanına çı-
kacak. Saat 10.00'da başlayacak olan Pamukkale Yağlı
Güreşleri heyecanı gün boyu devam edecek. Pamuk-
kale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli'de bir ilki
daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını
ifade ederek, "Yağlı pehlivan güreşi bizim ata sporu-
muz. Bu sporla ilgili yüzyıllardır düzenlenen güreşler
var. Araştırdığımız kadarıyla Denizli il merkezinde
yağlı pehlivan güreşi hiç yapılmamış. Bunu ilk kez
yapmak bize nasip oldu. Denizli Atatürk Stadı'nda 38'i
başpehlivan 500 pehlivanın katılımı ile büyük bir orga-
nizasyonu gerçekleştireceğiz. Pamukkale Yağlı Güreş-
leri'ni geleneksel hale getirmeyi amaçlıyoruz. Tüm
halkımızı güreşlerimize bekliyoruz" dedi.

Çok istedin Boateng!
beşiktaş'ın stoper transferinde liste
başına aldığı Jerome Boateng'in yıllık
ücreti el yaktı. Bayern Münih'in sözleş-
mesini yenilemediği 32
yaşındaki futbolcunun
yıllık 4 milyon Euro'luk
talebi Kartal'ın bütçesini
aştı. Menajerler de siyah-
beyazlılara Benfica'nın
24 yaşındaki stoperi Fer-
ro'yu önerdi. Teknik

heyet ise ayağı iyi de olsa 1.91'lik oyun-
cunun ağır olması nedeniyle bu trans-
fere soğuk bakıyor. Ancak Ferro için

henüz kesin karar veril-
medi. Kariyeri boyunca
76 kez Almanya Milli Ta-
kımı formasını giyen Boa-
teng, 1 kez Dünya
Kupası'nı, 2 kez de Şam-
piyonlar Ligi şampiyonlu-
ğunu kazandı. 

Kızlar yeni sezona hazırlanıyor
Voleybolda 2021-2022 sezonu hazır-
lıklarına İstanbul’da başlayan Eczacı-
başı Dynavit Voleybol Takımı,
çalışmalarını sürdürmek
üzere İzmir’de kampa
girdi. Milli takımlarda yer
almayan oyuncuları ile İz-
mir’e giden turuncu beyaz-
lılarda yeni transferler
McKenzie Adams ve
Laura Heyrman da kamp

kadrosunda yer aldı. Başantrenör Ferhat
Akbaş yönetiminde çalışmalarını sürdü-
ren Eczacıbaşı Dynavit, Avrupa Şampi-

yonası’nın ardından tam
kadro bir araya gelecek.
Sezonu AXA Sigorta
Kupa Voley grup maçla-
rıyla açacak olan takım,
lig öncesi VakıfBank ile
Şampiyonlar Kupası ma-
çına da çıkacak.
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K oşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'nde iki hafta
önce gerçekleştirilen akciğer nakli ile

yaşama dönen Mengelli'nin yoğun bakımda
uyandırılıp o ilk nefesi aldığı anki sözü ise bir
hafta önce kaybettiği annesi oldu. Ameliyatı
gerçekleştiren Akciğer Nakli Merkezi Sorum-
lusu Prof. Dr. Erdal Taşçı "Aygün'ün akciğer
kapasitesi yüzde 21'e kadar düşmüştü. Organ
bağışı sayesinde hayatta kalabildi. Ekibim
adına çok gururluyuz, çünkü aynı zamanda
Türkiye'nin en kısa süren akciğer nakli ameli-
yatını da yapmış olduk, sadece 6 saat sürdü"
dedi.

Yıllarca kendisi çalışmıştı

Meslek hayatına hemşire olarak başladı, 33 ya-
şındayken kistik fibrozis (akciğer sertleşmesi)
hastası olduğunu öğrendi. Tedavisi yoktu, akci-

ğer nakli tek şansıydı. 13 yıl boyunca çok sev-
diği hemşirelik mesleği ile yüzlerce hastaya

şifa veren Aygün Mengelli (44), hayatını

organ nakline adamaya karar verdi ve Sağlık
Bakanlığı'nın eğitimlerini tamamladıktan sonra
sertifikasını alarak organ nakli koordinatörü
oldu. Daha sonraki 10 yıl boyunca, beyin
ölümü sonucu yakınını kaybeden pekçok aile
ile görüşerek onları organ bağışına yönlendirdi,
yeri geldi onların acısıyla yas tuttu, yeri geldi
bağışlanan organlar sayesinde hayata tutunan
hastaların sevincine ortak oldu. Genç kadın,
akciğer yetmezliğine girince geçtiğimiz yıl çok
sevdiği işinden emekli olmak zorunda kaldı.
Artık o da Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'nde organ bekleyen has-
talardan biriydi.

En kısa süren nakil ameliyatı

Tüm bunların üzerine, geçtiğimiz Kurban Bay-
ramı arifesinde 75 yaşındaki annesini beyin ka-
naması sonucu aniden kaybetti. Annesinin
yasını tutarken bir gece yarısı umutla beklenen
telefon geldi, Antalya'da beyin ölümü sonucu
yaşamını yitiren 40 yaşında bir kadının organ-

ları bağışlanmıştı. Akciğeri ise Mengelli'ye uyu-
yordu. 27 Temmuz gecesi Koşuyolu Yüksek
İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ak-
ciğer Nakli Merkezi Sorumlusu ve Göğüs Cer-
rahi Uzmanı Prof. Dr. Erdal Taşçı ve ekibi
tarafından acilen ameliyata alınan Mengelli,
Türkiye'nin en kısa süren akciğer nakli ameli-
yatı ile 6 saat içinde ikinci hayatına kavuştu.  

Maneviyatı çok yüksek

Hemşire olduğu halde kendi başına gelmeden
önce organ nakli konusunda çok bilgisiz oldu-
ğunu fark ettiğini anlatan Mengelli, şunları
söyledi: "10 yıl önce bana 'mutasyona uğramış
kistik fibrozis' tanısı kondu. O zamanki dokto-
rum bana dedi ki, '3 yıl sonra oksijene bağlı bir
hayatın olacak, organ nakli olmazsan da öle-
ceksin.' O zaman hemşireydim, ama ona rağ-
men organ bağışı hakkında çok bilgisiz
olduğumu fark ettim. Araştırma yapmaya baş-
ladım. İlk yaptığım şey organlarımı bağışlamak
oldu. Daha sonra hemşireliği bıraktım, organ
nakli koordinatörü olmaya karar verdim. İyi ki
de olmuşum. O kadar maneviyatı yüksek 
bir şey ki?" DHA
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BÜYÜKÇEKMECE Mimarsinan Mahalle-
si’ndeki Kristal Düğün Salonu’nda gerçekle-
şen düğünde davetliler ünlü bağlama ustası
Burhan Yıldırım’ın türküleri eşliğinde halay-
lar çekti, danslar ettiler.Genç çiftin
mutlu gününe Cumhuriyet Halk
Partisi İstanbul Milletvekili
Özgür Karabat, Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, CHP
Büyükçekmece İlçe
Başkanı Hüseyin
Remzi Gökbulak,
CHP Büyükçekmece
Kadın Kolları Baş-
kanı Saime Demirci,
Beylikdüzü Kars Ar-
dahan Iğdır Başkanı

Temel Altıntaş ve çok sayıda davetli katıldı.
“İki güzel insanın mutluluğuna şahitlik et-
mekten dolayı çok sevinçiliyiz” diyen Kara-
bat, çiçeği burnunda çifte huzurlu ve mutlu

bir yaşam dilerken, Belediye Başkanı
Bozkurt da “Allah bir yastıkta ko-

catsın” dileklerinde bulundu.
Gelin tarafı Işık Ailesi ve

damat tarafı Yerli Ailesi
tam kadro düğüne katı-
lım sağlarken gelinin
annesi Narin Işık,
damat tarafını temsi-
len Turna ve Mustafa
Yerli çifti mutlu günle-
rinde kendilerini yalnız

bırakmayan davetlilere
teşekkür ettiler.

Damga Gazetesi 
İmtiyaz sahibi Mehmet
Mert'in yeğeni Alican
Yerli, Tansu Işık ile 
dünya evine girdi. 
Genç çiftin düğünü renkli 
görüntülere sahne oldu

Organ Nakli Koordinatörü olarak nakil bekleyen onlarca hastaya umut olan, kendisi
de 10 aydır akciğer nakli bekleyen Aygün Mengelli (44), beyin ölümü gerçekleştikten
sonra organları bağışlanan bir kadın sayesinde ikinci hayatına kavuştu

Organ 
Bagısıyla

hayata 
tutundu

Nakil sonrası solunum cihazından ay-
rılır ayrılmaz yeni akciğeri ile al-
dığı ilk nefeste annesini anan
Mengelli, o andaki duygularını
ise şöyle ifade etti: "Annem 5
Temmuz'da beyin kanaması
geçirdi. 15 gün yoğun bakım
mücadelesi oldu ama arife
günü vefat etti. Bayram bitti, an-
nemin 7'sinde bana organ çıktı.

Şunu düşündüm, annem kardeşimi
bana emanet etmişti. Kardeşim Ha-

kan'la beraber yaşıyorlardı, 'Ölür-
sem gözüm arkada kalır Aygün,
Hakan sana emanet' derdi hep.
Onun ölümünün 7. gününde
bana organ çıkınca dedim ki
'Annem ayağa kalk, Hakan'a

bak' diyor. Ayağa kalkıp karde-
şime bakmam için bana can buldu"

Annem bana can buldu

Boğaz konserleri
gerİ döndü
Paraf Açıkhava Konserleri önceki akşam Nil
Karaibrahimgil konseriyle başladı. Renkli 
organizasyonla açılış yapan Kuruçeşme Açıkhava ile 
İstanbullular özledikleri boğaz konserlerine Paraf
Kuruçeşme Açıkhava Konserleri ile kavuştu
SAHNEYE yeni yazdığı ‘Uyan Anne’ şarkısıyla çıkan Nil
Karaibrahimgil iklim değişikliğine dikkat çekti. Karaibra-
himgil, şarkı bitiminde "Bir çocuğun ağzından yazdığım
birkaç şarkı oldu geçmişte ama yazarken ağladığım bir tek
‘Uyan Anne’ şarkısı olmuştur herhalde." diyerek son za-
manlarda yaşanılan doğal afetlerin kendisini derinden etki-
lediğini söyledi. Şarkıya Kuruçeşme’de dinleyicileriyle
birlikte klip çeken sanatçı, en sevilen şarkılarını da sevenle-

riyle birlikte ses-
lendirdi. Müziğin
en büyük şifa ol-
duğunu ve şarkı
söylemenin her-
kese iyi geldiğini
söyleyen Nil Ka-
raibrahimgil, bilet
gelirlerinin bir bö-
lümünü AHBAP
derneğine bağış-
ladığını açıkladı.
TEMA, AFAD,
HAYTAP, Kızılay
ve AHBAP der-
neklerine bağış
yapılan Paraf 
Kuruçeşme 
Açıkhava Kon-
serleri’nde ilk
bağış AHBAP’a
gönderildi. DHA

Esenyurt'ta yol
çalışmaları var
ESENYURT Belediyesi
ilçe genelinde yol yeni-
leme çalışmalarına
devam ediyor. Ekipler,
Zafer Mahallesi 144 ve
146. Sokak’ı asfaltladı.
İlçe genelindeki cadde ve
sokakların bakım ve ona-
rım çalışmalarını aralık-
sız sürdüren Esenyurt
Belediyesi yolları yenile-
meye devam ediyor. Fen
İşleri Müdürlüğü, alt
yapı çalışması tamamla-
nan Zafer Mahallesi 
144 ve 146. Sokak'ı as-
faltladı. Asfalt çalışması-
nın yapıldığı noktalarda
2 bin konutun olduğunu
hatırlatan Zafer 
Mahallesi Muhtarı Şener
Demirbilek, “Mahalle-
mizdeki bütün cadde ve
sokaklar Esenyurt Bele-
diyesi tarafından yapılı-
yor. Mahallem adına
Esenyurt Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Boz-
kurt’a çok teşekkür
ederim“ dedi.

Genç çiftin düğün töreninde Mehmet Mert'e, Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt ve CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da eşlik etti.

mutluluğa
ortak oldular


