
İstanbul’un gözdesi Beyoğlu, tarih
boyunca ilklerin gerçekleştirildiği

özel bir ilçe olarak önemini koruyor. İlk
belediye binasından ilk tersaneye, ilk ban-
kadan ilk stada kadar birçok yeniliğe ön-
cülük eden şehir, yerli ve yabancı turistler
tarafından yoğun ilgi görüyor. I SAYFA 16
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2020 yılının başlarında tüm dünyayı etkisi altına
alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını iktisadi

etkileri bakımından 1929 Büyük Buhranına çok benze-
tildi. Hükümetler bir yandan kapanma tedbirleri almak
zorunda kalırken diğer yandan da kapanan işletme ve 
kurumları finansal olarak desteklemek zorunda kaldı.

Ekonominin dönmeyen çarkları adeta taşıma suyla 
döndürülmeye çalışıldı. Pandemi döneminde devletlerin
bütçe hesapları altüst oldu ve zorunlu olarak olağandışı
bir sürü harcama yapıldı. Parası güçlü olan ülkelerin 
Merkez Bankaları harıl harıl para basarken, her ülke 
cüssesine göre kurtarma paketleri açıkladı. I SAYFA 6
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EN PAHALI
NORMAL!

TRT muhabiri Enes Babacan, darbecilerin
kurşununun hedefi olarak göğsünden vuruldu.

Babacan, 15 Temmuz 2016'da yaşadıklarını, vurul-
duğu yerde anlattı. Babacan, “Evim Atatürk Havali-
manı'nın yakınındaydı. Önce Sefaköy meydanına
çıktım. Her şey normal gözüküyordu. Eve geldim, ab-
dest alıp 2 rekat namaz kıldım. Kız kardeşim evdeydi
o da Kur'an okumaya başladı. Kardeşime, 'Ben hava-
limanına gideceğim, sen de dua et' dedim ve evden
çıktım. Havalimanına gelirken ilk başta sayımız 25-30
kişiydi. İlerledikçe her görüşten insanlar aramıza katı-
lıyordu. Atatürk Havalimanı girişine geldik, saat 22.00
sularıydı. Havalimanında şehit olan 16 yaşındaki
Mahir Ayabak ve yanındakiler de Yenibosna'dan bu
tarafa gelmişlerdi ve sayımız bayağı artmıştı. Hep 
birlikte tekbirler getirdik” ifadelerini kullandı.
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namaz kılıP SOkaĞa Çıktım

Saat 23.00'da askerleri kovalamaya devam 
ettiklerini kaydeden Babacan, bu sırada 

vurulduğunu söyleyerek şöyle devam etti; “Ben artık
öleceğimi düşündüm, kelimeişehadet getirdim sürekli.
Koluma serum bağladıklarını gördüm. İlk bindiğimiz
ambulanstan indirildiğimizi hatırlıyorum. Ambu-
lansta kolumu bir özel harekatçı tutuyordu. Özel 
harekatçı kolumu kendi kemeriyle omzuma bağla-
mıştı, kendi kemerimle de göğsümden vurulduğum
kısmı bağlamış. Bu sayede benim hem kolum kopma-
mış oldu hem de kemeri doğru bağladığı için kana-
mayı durdurmuş. Ben kendimi şu konuda şanslı
hissediyorum. İnsan hayatta birçok şeyini kaybedebi-
lir, ekmeğini kaybedebilir, işini kaybedebilir ama 
vatanını kaybederse her şeyini kaybeder ya da her 
şeyiniz var ama vatanınız yoksa bir hiçsiniz.”
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az DaHa kOlUm kOPaCaktı

VATAN YOKSA
BıR HıcSıNıZ!

Bir sağlık krizi olarak
başlayan ancak 
zamanla sosyal ve 
iktisadi bir krize
dönüşen Kovid-19,
hükümetlerin sırtına çok
yüksek kamu sağlığı
maliyetleri ekledi
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Heyecan ve özlemle beklenen 
kutsal Kurban Bayramı geldi,

hoş geldin. Biz de Damga 
Gazetesi olarak tüm okurlarımız

için mübarek bayramın ulusumuza
sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve

bereket getirmesini dileriz. 
Hayırlı bayramlar dileğiyle...

KURBAN BAYRAMI

MÜBAREK 
OLSUN

Herkes  soluğu
havuzlarda aldı

Kapılarını yeniden açan havuz-
larda yeni dönem için kayıtlara

başlandı. Sıcak hava nedeniyle serinle-
mek isteyenlerle dolan havuzlar, salgın

önlemleri kapsamında hizmet veriyor. 
Vatandaşlar, havuza girmeden önce duş

alıp el, ayak dezenfeksiyonu yaparken,
sosyal mesafeye dikkat edilen bu alanlarda

hijyen bakımından üst düzey önlemler alını-
yor. Araştırmalarda deniz suyundaki tuzun ve

yoğunluğun virüsün yaşamasına elverişli bir
ortam sunmadığı, havuzlarda da başta klor olmak

üzere kullanılan dezenfektan özelliğine sahip 
maddelerin virüsü etkisiz hale getirdiği belirtiliyor.

ç

EN GÜZELİ
BEYOĞLU

İSTANBUL'UN

GÖZDESİ
İSTANBUL'UN

GÖZDESİ
İSTANBUL'UN

GÖZDESİ
İSTANBUL'UN

GÖZDESİ
İSTANBUL'UN

GÖZDESİ
İSTANBUL'UN

GÖZDESİ
İSTANBUL'UN

GÖZDESİ
İSTANBUL'UN

GÖZDESİ
İSTANBUL'UN

GÖZDESİ

FETÖ’nün darbe
girişiminde Atatürk
Havalimanı’nda 
darbecilere karşı
direnirken silahla
açılan ateş sonucu
yaralanan basın 
mensubu Babacan,
“İnsan vatanını
kaybederse her şeyini
kaybeder ya da her
şeyiniz var ama
vatanınız yoksa bir
hiçsiniz” dedi

türk-alman
afrika sınavı

Türkiye ve Almanya Afrika’nın geleceğinde
önemli yer edinebilecek iki Avrupalı ülke. Kal-

kınma geçmişleri ve tecrübeleriyle kıtanın gelişmesine
katkı sunabilecek, siyasi ajandaları diğer aktörlere kı-
yasla daha pozitif ülkeler. Afrika, uzun yıllar boyunca
devam eden sömürge yönetimleri ve modern zaman-
larda farklı formlarla devam eden tahakküm çabaları-
nın sonucu olarak günümüzde birçok problemle karşı
karşıya. Bu sorunlar arasında kronik yoksulluk, 
altyapı eksikliği, iç istikrarsızlıklar, gıda yetersizliği ve
güvenlik gibi konular öne çıkıyor. I SAYFA 7
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mezar taşları için
Osmanlıca öğrendi

İstanbul'da yaşayan matbaacı Nidayi Sevim,
kızının eğitimi için taşındığı Eyüpsultan'da 

işe gidip gelirken gördüğü tarihi mezar taşlarından 
etkilenerek, Arapça ve Osmanlı Türkçesi öğrenerek,
konuyla ilgili kitaplar yazdı.  I SAYFA 5
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turizm oscarları
sahiplerini buldu

Türk turizminin Oscar'ı olarak kabul edilen
'QM-Quality Managment Awards 2020 Ödül

Töreni'nde turizmciler ödüllerine kavuştu. I SAYFA 4
ç

TRT'nin sezon finali yapan sevilen 
dizisi “Gönül Dağı”nda “Belediye

Başkanı Münir Bey” karakterini canlandıran
oyuncu Ege Aydan, hayatının bilinmeyen 
yönlerini anlattı. Sanatçı bir ailede dünyaya
gelen Ege Aydan, hayatının bilinmeyen 
yönlerini anlattı.  I SAYFA 9
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Sanat coğrafyayı
YanSıtmalı

Olimpiyatların öyküsü
Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan ve
32'ncisi 23 Temmuz-8 Ağustos'ta Japonya'nın

başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatların geç-
mişi, milattan önce 8. yüzyıla kadar uzanıyor. I SAYFA 15
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Şimdiye dek düzen-
lenen yaz olimpiyat

oyunlarında, en fazla
madalya kazanan 

sporcular sıralama-
sında, ABD'li yüzücü
Michael Phelps, ilk sırada
yer alıyor. I SAYFA 14
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Yüzmek
o’nun işi!



T oplardamar tansiyon yüksekliğine bağlı olarak, damarın genişlemesi,
uzaması, kıvrılması ve ciltten görünür hale gelmesini ‘varis’ olarak
tanımlayan Emsey Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Op.

Dr. Sıdıka Altop, 1 ila 6 arasında derecelendiren varis evrelerinde en belirgin
özelliğin bacaklarda oluşan uyuşma ve giderek ağırlaşan renk değişimleri ol-
duğuna dikkat çekti. Klinik bulgular ve tanı yöntemleriyle desteklenerek kişiye
özel tedavi yaklaşımlarının olduğu söyleyen Altop, varis oluşumunun en
önemli nedeninin genetik faktörler ve hareketsizlik olabileceğini söyledi. Kalp
ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Sıdıka Altop, varis hastalığının bacak-
larda gerginlik, uyuşma, kaşıntı ve görsel damarlanma artışı, renk değişiklikleri
ile kendini gösterdiğini dile getirdi. Varis hastalığının her yaşta ve her cinsi-
yette görülebildiğini belirten Altop, “Yüksek oranda kadın-
larda görülüyor. Bazı meslek grupları da varis riski
altında olabilir. Özellikle sağlık çalışanları,
öğretmenler risk grubunda. Genetik fak-
törler, karın iç basıncını attıran olay-
lar, gebelik, kilo alımı,
hareketsizlik sigara gibi sebep-
lerle varis oluşumunu artırır”
diye konuştu.

Güncel yaklaşımlar var

Varis hastalığının tanısında klinik değerlendirme ve sonrasında
yapılacak olan venöz doppler ultrasonografinin altın standart
olduğunu söyleyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op.
Dr. Sıdıka Altop, tedaviler hakkında şu bilgileri paylaştı:
“Varis tedavilerinde her türlü kapalı varis cerrahisi müda-
halelerinde endovöz ablasyon RF Lazer ve yapıştırıcı ve
buhar gibi tedaviler uygulanabilir. Açık varis operasyon-
larında varis pake eksizyonları (varis çıkartılması) yapı-
labilmektedir. Yüzeyel venlere ve varislere yönelik
köpük tedavisi yüzeysel radyofrekans tedavileri,
transkutan lazer tedavileri ve yüzelsel damar çatla-
malarına yönelik hastanın klinik durumuna göre
hibrid tedavi şekilleri kombine olarak uygulan-
maktadır. Tedaviler çoğu zaman net olarak iyi-
leşme sağlar. Bazı durumlarda 5-15 yıl arasında
görsel tekrarlanmalar olabilir. Bu durumlarda
hastalara lazer, köpük, exizyon, RF ablasyon
gibi yeni tedavi seçenekleri oluşturulur.”

Tedavi süreci tamamlanmalı

Gebeliğin başlamasıyla ortaya çıkan hor-
monel değişiklikler vücut volüm ve karın
içi basınç artışıyla oluşan venüs basıyı
ve venüs hastalıklarını artırdığına dik-
kat çeken Altop, gebelik ve emzirme
sürecinde herhangi bir cerrahi ve
kimyasal tedavi uygulanmayacağı-
nın altını çizdi. Altop, sözlerini
şöyle tamamladı: “Gebelik ve
emzirme sürecinde koruyucu
tedavi ve genetik durumlarda
kadın doğum bölümü işbirli-
ğiyle antikoagülan (kanın
pıhtılaşmasını önleyen
maddeler) tedavisi öneri-
lir. Koruyucu olarak kilo
kontrolü, istirahat, ele-
vasyon varis çorabı
önerilir. Gebelik ve
emzirme süreci ta-
mamlandığında
standart olan her
türlü cerrahi,
lazer, köpük,
exizyon, RF
ablasyon gibi
tedaviler uy-
gulanabi-
lir.”
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OrkiDe yumrularının temizlenip yı-
kandıktan sonra süt veya su ile haşlanıp
kurutulmasından sonra ortaya çıkan ve

kış denilince akla gelen içeceklerin başında gelen
salep için açıklamalarda bulunan Esenler Medi-
pol Üniversitesi Hastanesi’nden Beslenme ve
Diyet Uzmanı Öznur Akgöz, "Salep içerisinde
nişasta, şeker, glukomanna gibi karbonhidratlar,
protein, yağ, A ve C vitamini, kalsiyum, fosfor ve
potasyum içermektedir. İçerisindeki besin ögeleri
sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve akci-
ğer sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır" diye
konuştu.

Öksürüğü de azaltıyor

Salep içerisinde bulunan glukomannanın müsilaj
etkisi yarattığına dikkat çeken Akgöz, "Salebin
içerisindeki yumuşak kıvam müsilaj etkisinden
gelir. Bu sayede bağırsak hareketlerini artırır, tok-
luk sağlar, boğazı yumuşatır, öksürüğü azaltır ve
hazımsızlığa iyi gelir. Her besin gibi fazla mik-
tarda tüketildiğinde kaşıntı, alerji gibi durumlar
görülebilir" dedi. Salebin akciğer sağlığına da
faydalı olduğunu vurgulayan Akgöz, "Bu dö-
nemde sürekli öksürerek boğazımızın tahriş ol-
maması için içilebilir. İçerisine şeker ilave
edildiğinde kalorisi artıyor. Böylece oldukça sağ-
lıklı olan bu içecek fazla tüketildiğinde kalori artı-
şına neden olabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Toz halinde tüketin

Piyasada bulunan hazır paketli saleplerin nişasta
ve şeker ilaveli satıldığını vurgulayan Akgöz, sale-
bin aktardan toz halinde alınarak tüketilmesini
önerdi. Akgöz, “Hazır satılan paketler yerine ak-
tardan toz salep satın alınarak 1 litre süte 1 tatlı
kaşığı kadar koyulup, içerisine de istenilen ölçüde
şeker ilave edilerek hazırlanabilir. Ara öğünlerde
1 fincan ya da haftada 1-2 kez kullanılmasını
tavsiye ederim” diye konuştu.

Tarçın ilave edin

Salebin üzerine tarçın ve zencefil eklenerek içil-
mesinin kan şekeri için de faydalı olduğunu vur-
gulayan Akgöz, “Tarçın biraz şekerli bir tat
uyandırıyor ve kan şekerini düzenlemesi için ter-
cih edilebilir. Salep içine zencefil de ilave ederek
bağışıklık sistemini daha çok güçlendirebiliriz”
diyerek sözlerini tamamladı. DHA

Her yaşta ve cinsiyette
görülebildiği gibi yüksek oranda
kadınların yaşadığı varis ile ilgili

açıklamalarda bulunan Kalp ve Damar
Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Sıdıka Altop,

sigara tüketiminin varise davetiye
çıkardığına dikkat çekerek, “Gebelik,

kilo alımı, hareketsizlik ve sigara
tüketimi varis oluşumunu 

artırıyor” dedi

Salep iç
sağlıklı kal
Orkide yumrularının dövülerek toz haline
gelmesiyle ortaya çıkan salep, bağırsak
dostu olmasının yanı sıra bağışıklık 
sistemini de güçlendirmesiyle kış aylarının
vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor.
Salebin akciğer sağlığı üzerinde de olumlu
etkileri olduğunu söyleyen diyetisyen Öznur
Akgöz, "Salep haftada 1-2 kez tüketilebilir.
Zencefil ve tarçın eklenerek tüketilmesi,
faydalarını artıracaktır" dedi
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Vücut direncini
artırmak mümkün

Memorial
Beslenme ve
Diyet 
Bölümü’nden
Dyt. Merve Sır,
koronavirüse
yakalanan
bireylere sağlıklı
beslenme 

önerilerinde
bulundu

DÜnyaDa ve ül-
kemizde etkisi
tüm hızıyla

devam eden Covid-19 virüsü-
nün neden olduğu hastalıkla

mücadele edebilmek için bağışık-
lık sisteminin güçlü olması gereki-

yor. Bu dönemde vücut direncini
artırmanın yolu ise doğru gıdalarla

dengeli bir beslenme düzeninden geçi-
yor.  Koronavirüse yakalandıktan

sonra, belirtisi olsun ya da olmasın, her
bireyin yiyecek içecek düzenine çok dikkat

etmesi gerekmektedir. Hastalık süresince
tüm besin ögeleri dengeli ve düzenli olarak

tüketilmeli, doğal yiyecekler tercih edilmeli-
dir. Yapılacak uygun bir diyetle bağışıklık sis-

temi güçlendirilebilir, aynı zamanda kilo
kontrolü de sağlanabilir. Vücudun savunma sis-

temini destekleyen çinko, demir ve A, C, D ve E vi-
taminleri gibi belirli mikro değerler, besinlerde

çokça bulunmaktadır. Sebze ve meyveler, bu besin
değerleri açısından yüksek yoğunluğa sahiptir ve bu

nedenle bağışıklık sistemini güçlendirmek için tüketil-
mesi gerekir. Özellikle besinlerden yeterli düzeyde alına-

mayan D vitamini bu dönemde çok önemlidir. Vücuttaki
D vitamini düzeyi kontrol edilerek, düşüklük varsa gerekli

replasman tedavisine başlanmalıdır. Nasıl bir etki yapacağı
bilinmeyen bir virüsle bu süreçte insan vücudunun savaşabil-

mesi için bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine 
odaklanılmalıdır.

Koronavirüse karşı bol sıvı alınmalı

Süt ve süt ürünleri ile et ve et ürünleri, meyve, sebze, kuru baklagil-
lerin olduğu bir beslenme programı bağışıklık sistemini güçlendire-

cektir. Şeker, pirinç, beyaz undan yapılan hamur işleri ile fast food
türü besinlerin alımı sınırlandırmalıdır. Kilo verme sürecindeyken has-

talığa yakalananların çok düşük kalorili ve eksik besin öğeleri bulunan
diyetleri yapmaması gerekir. Özellikle tat ve koku duyusunun yok olması

nedeniyle beslenme konusunda sorunlar yaşanabilmektedir. Özellikle
tat duyusunun olmaması sebebiyle beslenme güçlüğü ortaya çıkmaktadır.

Hastalık sürecinde tüm besin öğeleri dengeli şekilde tüketilmeli, bol sıvı alın-
malıdır. Vücudun yaklaşık % 60’ını oluşturan su hayati öneme sahiptir. Su iç-
meyi engelleyen çay ve kahve tüketimi sınırlandırılmalı, uygun bitki çayları
tercih edilmelidir. Yani vücuttan sıvı atmayı sağlayan diüretik etkili kafeinli içe-
cekler hastalık süresince dengeli tüketilmelidir.  

Bağışıklık için mikro besinleri içeren yiyecekler

A vitamini: Havuç, lahana, biber, ıspanak, ton 
balığı ve yumurta. 
C vitamini: Turunçgiller, çilek, mango,
domates.
D vitamini: Balık, et, yumurta, süt
ürünleri ve mantarlar.
E vitamini: Fındık, badem, ay çe-
kirdeği.
Çinko: İstiridye, sakatat, peynir,
yulaf ezmesi ve mercimek.
Demir: Et, baklagiller, susam
ve darı.

Hastalık süresince hafif egzersiz yapılmalı

Koronavirüs tedavi sürecinde evde düzenli şekilde hafif egzersizlere devam
edilmelidir. Her ne kadar önemli bir belirti olan kas ağrıları ortaya çıksa da,
yapılacak hafif egzersizler moral düzeyini de yükseltecektir. Bedensel yorgun-
luk hastalık süresince en az indirilmeli, uyku için ayrılan süre
artırılmalıdır. Spor bir yandan bağışıklık sistemini harekete geçirirken, diğer
yandan da vücudu zorlamaktadır. Vücut, yorucu egzersizlerden sonra enfeksi-
yonlara karşı daha duyarlı olmaktadır. Açık pencere etkisinin kurbanı olma-
mak için sadece hafif egzersizler yapılmalıdır. 

Hastalığın etkisini azaltmak için öneriler

lBu dönemde vücuda kuvvet vereceği düşüncesiyle fazla yemek yemek doğru 
bir yaklaşım değildir. Her besin grubu uygun şekilde tüketilmelidir.
lGün içerisinde öğünler atlanmamalı, aralarda sağlıklı atıştırmalıklar tercih 
edilmelidir.
lHastalık süresince bol su içilmelidir. Özellikle vücutta biriken
toksinleri atmak için sıvı alımı önemlidir.
lKoronavirüs tedavisi süresince C vitamini zengini
limon, portakal, greyfurt, mandalina ve kivi gibi ba-
ğışıklık sistemini güçlendiren meyveler
tüketilmelidir. 
lAteş yükselmesi nedeniyle ortaya çıkan terle-
menin olumsuz etkisini yok edebilmek için
ıslak giysiler sık sık değiştirilmelidir. Çok ol-
mamak kaydıyla alınacak ılık bir duş vücudu
rahatlatacaktır.
lGünlük en az 8 saat uyku bağışıklık siste-
mini güçlendirecektir. Hastalık süresince gün
içerisinde gece uykusunu etkilemeyecek 1-2
saatlik kestirmeler iyi gelecektir.  
lBağışıklık sistemini etkileyen alkol tüketilme-
melidir. Özellikle solunumu etkileyen sigaradan
ise mutlaka uzak durulmalıdır.
lGelişigüzel vitamin ve takviye ürün kullanımından
kaçınılmalı, mutlaka doktora danışılmalıdır.  
NEŞE MERT

ÜnlÜ oyuncu Elizabeth Hurley, koro-
navirüs salgını nedeniyle İngiltere, He-
refordshire'daki 6 milyon sterlin

değerindeki malikanesinden neredeyse hiç dışarı
çıkmadan yaşıyor. Günlük hayatından kesitleri
sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan
Hurley, bu kez mutfaktaki maharetlerini gözler
önüne serdi. Karantinada çılgın bir ev kadınına
dönüştüğünü belirten 55 yaşındaki oyuncu, gön-
derisine "47 kavanoz marmelat yaptım" notunu
düştü. Elizabeth Hurley'in paylaşımına takipçile-
rinden beğeni yağdı.

Hamarat
Elizabeth
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F atih'te özellikle döviz bürosu ve bankalardan
çıkan vatandaşları yaygaracılık yöntemiyle soyan
8 kişilik çete Asayiş Şube ekiplerinin operasyo-

nuyla çökertildi. Sözde kavga çıkartarak aralarına aldık-
ları vatandaşın parasını çalan çete üyeleri, adliyeye sevk
edildi. Çetenin son mağduru Mehmet P., Asayiş Şube
ekiplerine teşekkür etti.  Edinilen bilgiye göre, 8 kişilik
"yaygaracılık" çetesi bir süredir Fatih'te özellikle döviz
bürosu ve bankaların önünü mesken tuttu. Bankadan ya
da döviz bürosundan çıkan vatandaşları gözüne kestiren
çete üyeleri, sözde kavga çıkartarak onlarca kişinin para-
sını çaldı. Çetenin son mağduru Mehmet P. (52) isimli
vatandaş oldu. Yolda kavga çıkaran çete üyeleri, bir
anda Paşaoğlu'nu aralarına alarak 10 bin dolar parasını
çaldı. Durumu fark eden Mehmet P. olayı polis ekiple-
rine bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amir-
liği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını
inceleyerek 18 Ocak Pazartesi günü yapılan teknik ve fi-
ziki işlemlerin ardından 8 şüpheli A.T ,N.Ö, E.K ,A.I,
O.A, M.A, M.B ve Ş.Y'i yapılan eş zamanlı operasyonla
yakalanarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelile-
rin son 3 ayda toplam 17 kişiyi dolandırdıkları ve 500
bin TL para çaldıkları tespit edildi. Gözaltına alınan
şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ne olduğunu anlamadım

10 bin dolar parası çalınan Mehmet P. "Yürüyordum.
Bir anda bir kaç kişi önüme çıktı ve kavga etmeye başla-
dılar. Ben ortada kaldım o anda hissettim biri sol cebini
elime vurdu. Arkamı dönüp baktığımda iki kişiydiler ve
hemen anladım bağırmaya başladım. Üçü bir anda koş-
maya başladılar. 10 bin dolarımı çaldılar. O bölgede çok
dövizci var. Para cebimdeydi beni metro çıkışında gör-
müşler. Emniyetteki arkadaşlar çok ilgilendiler yankesi-
cilik ve dolandırıcılık ekipleri özellikle hepsine çok
teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Sözde kavga kameralara yansıdı

Şüpheliler daha önceden tespit ettikleri vatandaşların
yanına gittikleri ve bir anda kalabalık oluşturdukları ve o
sırada birbirlerine vurarak kavga çıkarttıkları görüntü-
lendi. Çıkan sözde kavga sırasında ne olduğunu anla-
mayan vatandaşların cebinden kıskıvrak paralarını çalan
şüpheliler olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtıkları 
görüldü.

Fatih’te özellikle döviz bürosu ve
bankalardan çıkan vatandaşları
yaygaracılık yöntemiyle soyan 
8 kişilik çete Asayiş Şube ekiplerinin
operasyonuyla çökertildi

Sultanbeyli
alev alev
Sultanbeyli’de elektrikli 
battaniyenin yanması
sonucu meydana gelen
yangın sonrası olay yerine
çok sayıda itfaiye sevk edildi

sultAnBeYlİ'De elektrikli battaniye-
nin yanması sonucu meydana gelen
yangın sonrası olay yerine çok sayıda

itfaiye sevk edildi. Yangın uzun süren çalışmalar
sonrası kontrol altına alındı. Olay dün akşam
saatlerinde Sultanbeyli Adana Caddesi üze-
rinde bulunan beş katlı bir binanın 3. katında
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği be-
lirlenemeyen bir şahıs yaşadığı evde bulunan
elektrikli battaniyenin fişini çekmeyi unutarak
evden dışarı çıktı. Fişe takılı elektrikli battaniye-
nin alev alması sonucu başlayan yangın sonrası
daire kısa süre de alevler içerisinde kaldı. Yangı-
nın başlamasıyla birlikte patlama seslerini
duyan bina sakinleri durumu itfaiye ve acil sağ-
lık ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine
Sultanbeyli ve Pendik'ten çok sayıda itfaiye ekibi
sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesi sonucu
yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte
yandan yangında herhangi bir can kaybı yaşan-
mazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Zehir tacirleri
yakayı ele verdi
Muğla'nın Marmaris 
ilçesinde bir yolcu otobüsünde
yapılan aramada, sigara 
paketleri içinde 375 gram
metamfetaminle yakalanan 
2 kişi, tutuklandı

mArmArİs İlçe Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup
Amirliği ekipleri, Siirt'ten iki kişinin

otobüsle uyuşturucu madde getireceği bilgisine
ulaştı. Bugün saat 02.00 sıralarında Marmaris
Otogarı'nda önlem alan ekipler, 4 yolcu ile oto-
gara gelen otobüste arama yaptı. Aramada Siirt
Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi N.T. (32)
ile arkadaşı, oto yıkamacı S.O.'nun (32) pantolo-
nun cebindeki sigara paketleri içinde toplam 375
gram metamfetamin ele geçirildi. İfadelerinde
Marmaris'e tatil için geldiklerini, satıcı değil içici
olduklarını söyleyen 2 şüpheli, emniyetteki işlem-
lerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıl-
dıkları mahkemece tutuklandı.

Jandarma
örnek oldu

DİYArBAKIr'DA, elektrik tellerindeki
akıma kapılması sonucu ölen leyleğin
2 yavrusu, jandarma ekiplerince Doğa

Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim
edildi. Lice ilçesindeki kırsal Üçdamlar Mahalle-
si'ndeki elektrik tellerinde akıma kapılması sonucu
ölen leyleğin 2 yavrusu olduğunu öğrenen jan-
darma, harekete geçti. Üçdamlar Jandarma Kara-
kol Komutanlığı ekipleri, 2 yavru leyleği aldıktan
sonra karakola getirerek, Doğa Koruma ve Milli
Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Bayrampaşa'da Suriyeli iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada her iki taraftan
2'si ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi
altına alındı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

Olay, Vatan Mahallesi'nde saat 00.10 sıralarında
yaşandı. İddiaya göre, Uygur Caddesi'nde karşı kar-
şıya gelen Suriyeli iki grup arasında tartışma çıktı.

Bir süre tartışan iki grup daha sonra birbirlerine bıçakla sal-
dırdı. Bıçaklı kavgada, 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Kavgaya karıştığı öğrenilen bazı şüpheliler ise olay yerinden
kaçtı. İhbar üzerine olay yerine durumu polis ve sağlık ekip-
leri sevk edildi. Olayın yaşandığı adrese ilk gelen Bayram-
paşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru
kanlar içinde yerde yatan yaralıya ekip aracından aldığı ilk
yardım çantasıyla müdahale etti. İlk müdahaleyi yapan polis
memuru, yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerine

gelen sağlık ekipleri de diğer yaralılara müdahalede bulundu.
Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi
altına alındı. Hastaneye kaldırılan 7 kişiden 2'sinin durumu-
nun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor

Öte yandan, polis ekipleri de olay yerinde ve Suriyelilerin
oturduğu öğrenilen binada incelemelerde bulundu. Çevredeki
vatandaşlardan olayla ilgili bilgi alan ekipler, çevredeki işyer-
lerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis,
kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polisin
başlattığı soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. DHA

Bayrampaşa karıştı

CETE COKERTILDI

76 FETÖ’cü
tutuklandı

İzmir merkezli 47 ilde, FETÖ/PDY’nin
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
yapılanmasına yönelik düzenlenen eş
zamanlı operasyonlarda gözaltına
alınıp, adliyeye sevk edilen 178
şüpheliden 76'sı tutuklandı, 59'u adli
kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
İtirafçı olan diğer 43 şüpheli ise 
polis ve jandarmadaki işlemlerinin
ardından salıverildi

İzmİr Cumhuriyet 
Başsavcılığı'nca,
FETÖ/PDY’nin TSK ya-

pılanmasına yönelik yürütülen so-
ruşturma kapsamında, ankesörlü/
kontörlü sabit hat ile irtibat kurduk-
ları ileri sürülen ve gözaltına alınan
örgüt mensuplarının ifadesi ve başka
deliller doğrultusunda, 57'si muvaz-
zaf, 86 asker ile 143'ü darbe girişimi
sonrası ilişikleri kesilen askeri okul
öğrencisi toplam 229 şüpheli hak-

kında gözaltı kararı verildi. Şüpheli-
lerden 2'sinin yarbay, 1'inin binbaşı,
2'sinin yüzbaşı, 8'inin üsteğmen,
5'inin teğmen, 54'ünün astsubay ve
14'ünün uzman çavuş rütbesinde ol-
duğu bildirildi. Toplam 7 şüpheli
hakkındaki gözaltı kararı mükerrer
olduğu ve sağlık sorunları gibi gerek-
çelerle iptal edildi. Haklarında gözaltı
kararı bulunan şüphelilere yönelik 12
Temmuz'da saat 01.00 sıralarında 47
ilde eş zamanlı operasyon düzen-

lendi. Polis ve jandarma ekiplerinin
katıldığı operasyonlarda şüpheliler-
den 178'i gözaltına alındı. Şüpheliler-
den itirafçı olan 43'ü polis ve
jandarmadaki işlemlerinin ardından
serbest bırakıldı. Diğer 135 şüpheli
adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edi-
len şüphelilerden 76'sı tutuklanırken,
59'u adli kontrol şartıyla serbest bıra-
kıldı. Haklarında gözaltı bulunan
diğer 44 şüphelinin ise yakalanması
için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

12 saat süren
yaşam savaşı
Gaziantep'te fırında çalışan Uğur Dündar'ın (30),
hamur yoğurma makinesine kaptırdığı sağ eli
koptu. Hastaneye kaldırılan Dündar'ın kopan eli
12 saatlik operasyonla yerine dikildi

Ekmek fırınında çalışan Uğur Dündar, 10 Tem-
muz günü hamur yoğurduğu sırada sağ elini
makineye kaptırdı. Çığlıklarına koşan arkadaş-

ları Dündar'ı, Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastane-
si’ne kaldırdı. Yapılan kontrollerin ardından Dündar, El
Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Vakıf Keskinbıçkı ve ekibi
tarafından ameliyata alındı. Yapılan 12 saatlik operasyonla
Dündar'ın kopan eli yerine dikildi. Ameliyatı gerçekleştiren
Opr. Dr. Mehmet Vakıf Keskinbıçkı, uzuv yaralanma ve kop-
malarına karşı müdahalede zamanla yarıştıkla-
rını söyledi. Uğur Dündar’ın ameliyat süresinin
12 saati bulduğunu anlatan Keskinbıçkı, “Ameli-
yatını gerçekleştirdiğimiz bu hastamız çalıştığı
fırında elini hamur makinesine kaptırmış. Bize
geldiği anda hızlı bir değerlendirmenin ardından
hastayı ameliyata almayı kararlaştırdık. Hastaya
yapılacak bu işlemin çok hızlı ve acil bir şekilde
yapılması gerekiyordu. Yaklaşık 12 saat süren
başarılı bir operasyonun ardından hastamızın
elini yerine diktik ve sağlığına kavuşturduk. Has-
tamızın parmakları şu anda hareket etmeye baş-
ladı. Dolaşım problemi yok. Yakın zamanda
kendisini de taburcu edeceğiz” diye konuştu.



Ş ehidin Aydın'da yaşayan babası Nihat
ve annesi Güzel Eker, oğullarının fo-
toğrafları ve anılarıyla süsledikleri ev-

lerinde açıklamada bulundu. Baba Nihat
Eker, 5 yıldır aynı acıyı hissettiklerini, çocu-
ğunun aklından ve kalbinden hiç çıkmadı-
ğını, gece gündüz onu düşündüğünü,
FETÖ ile verilen mücadelede gelinen nokta-
nın yüreklerine biraz da olsa su serptiğini
belirtti. Oğlunu vatan, bayrak ve millet aş-
kıyla yetiştirdiğini vurgulayan Eker, "Allah
onlardan razı olsun. Onlar var ki biz de bu
vatanda özgürce yaşıyoruz. Benim çocu-

ğum, kardeşim dediği insanlarla savaştı.
Nankörler! Neden bu ülkeye bu ihaneti yap-
tınız. Siz kimsiniz? Ben bunların Müslüman
olduğuna inanmıyorum. Bunlar nasıl tü-
redi? Nasıl kanını, canını sattı, nasıl bayra-
ğını indirdi? Benim çocuğum şerefiyle gitti.
251 şehit göğsünü siper etti bu millete.
Çünkü bu vatan, bu bayrak, devlet bizim
dedik" ifadelerini kullandı.

Vampir ruhlu bu örgütlerin yok
olması lazım

Bu Müslüman halkı hiçbir zaman hiçbir

devletin yenemeyeceğini vurgulayan Eker,
şunları kaydetti: "Hala daha FETÖ’cü yaka-
lanıyor. İçimizde hala hainler var. Biz tama-
mıyla temizlenmiş değiliz. Ama ben
biliyorum ki emniyet ve ordumuza alınan 
o gençler, savunma sanayindeki başarılar...
Terörün de sonunu getireceklerinden ben
eminim. Bu ülke temizlenecek. Şu anda
güçlü bir devlet var. Bunlar da nereye sakla-
nırlarsa saklansınlar onları tek tek bulacağız.
Devletimiz öyle de yapıyor. Çok da iyiye gi-
diyor. Başaracağımıza da inanıyorum. Bun-
lar bu ülkede yok olacaklar. Tek tek

yakalanıyorlar. Hangi kılıfa girerlerse girsin-
ler benim devletim daha hızlı çalışıyor ve
ben bu konuda müsterihim. Benim istedi-
ğim şu anda yerine geliyor. PKK, PYD,
ASALA, DEAŞ ve FETÖ hepsi de birdir.
Hepsinin kanı bir. Bunların hiçbir ülkede
faydası olmaz. Vampir ruhlu bu örgütlerin
yok olması lazım. Bu ülkenin insanı değil
miydi bunlar? Kimi vurdu? Kardeşini
vurdu. Kendi silahımızla bizi vurdu, halkı
vurdu. Onların ahı yerde kalmayacak. Bun-
lar benim ülkemde yaşamasın."

Onlara lanet olsun, ülkemizi sattılar

Gelecek nesillere vatan ve millet sevgisinin
iyi aşılanması gerektiğini vurgulayan Eker,
Türkiye ile uğraşmaya devam eden dış güç-
lerin bu genç nesille durdurulabileceğini
söyledi. Hain darbe girişiminde "Kendi canı-
mızdan olan insanlarla çarpıştık" diyen Eker,
"Peygamber ocağında dediğimiz askerlerle
çarpıştık. Yapmayın etmeyin dediğimiz
halde onlar üstümüzden geçmeye çalıştılar.
Bunlar en kötü varlıklarmış. Terörün girdiği
her yer bozulur. Orada hürriyet ve bağımsız-
lık olmaz. Onlara lanet olsun, ülkemizi sattı-
lar." diye konuştu.
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refah kentinde yaşayan eczacı Abdulme-
cid Yunus zamanla zarar görmemesi için bu
pulları kendi elleriyle yaptığı 20'den fazla al-

bümün içerisinde muhafaza ediyor. Yunus'un sahip ol-
duğu eczanede sergilediği pullar yıllarına göre farklılık
gösteriyor; en eskisi 1900'lerin başlarına, en yenisi ise
2018 yılına ait. Koleksiyonda Filistin, Mısır, Macaris-
tan, Libya, Cezayir, Tunus, Suriye, Lübnan, Çin, Ko-
morlar gibi çok sayıda ülkeden pul bulunuyor. Eczacı
Yunus, yaptığı açıklamada, "1963 yılından 2018 yılının
başına kadar çeşitli pul topladım ve kendi çapımda bir-
çok karton albüm yaptım. Çeşitli eski posta yazışmala-
rında kullanılan pulları albüme ekledim." dedi. Yunus,
"Elimde başta Filistin, Mısır ve Libya olmak üzere
İslam ve Arap dünyasının yanı sıra Batı ülkelerine ait 10
binden fazla pul bulunuyor." ifadelerini kullandı. Sahip
olduğu pullarda "kültürel, edebi, sanatsal, siyasi ve dev-
rimci" kişiliklerin resimlerinin yer aldığına işaret eden
Yunus, pullarda yer alan hayvan, bitki, çiçek ve deniz
gibi ögelerin her ülkenin doğasına ilişkin ipuçları verdi-
ğini aktardı. Ayrıca pullarda ülkelerin tarihi günleri ve
medeniyetlerinin en önemli simgelerine de yer verildi-
ğine işaret eden Yunus, pulların, bütünleşik bir bilgi an-
siklopedisi olduğunu ve çağdaş epistemolojide birçok
şeyi içerdiğini kaydetti. 

B ayramın ilk günü geçen bayramda ol-
duğu gibi gürütülden, siyasetten,
onulmaz tartışmalardan uzak kendi-

mizi edebiyatın şefkatli kollarına bırakmakta
fayda var. 

Dünya ziyadesiyle çekilmez bir hal alırken,
bizi edebiyat ve sanattan başka ne kurtarabi-
lir ki? Gelin birlikte Aziz Nesin'in güzel bir hi-
kayesini okualım...

“Muhterem hâkim bey!..Suçlu olup olma-
dığımı anlayabilmeniz için, hâdiseyi bütün te-
ferruatıyla huzurunuzda arz etmem
gerekiyor.Bendeniz altmış sekiz yaşında çoluk
çocuk sahibi bir insanım. Damatlarım,  gelin-
lerim, torunlarım var. Böyle bir insan hiç
yolda gördüğü kadına lâf atar mı? Ama  itiraf
ederim ki, ben bu hanımlara lâf attım. Hem
güpegündüz, Beyoğlu caddesinde giden bu iki
hanıma lâf attım. Elinizi vicdanınıza, kendi-
nizi benim yerime koyunuz.Size hadiseyi ol-
duğu gibi anlatacağım. Siz benim yerimde
olsaydınız ne yapardınız?Fakirhane Kanlı-
ca’dadır. Artık sinnikemâle geldiğimden, is
yapmıyorum. Tekaüt  olalı seneler var. Yalnız
arada sırada İstanbul’a inerim. Bu sabah
sekiz buçuk  vapuruna bindim. Sıcak olduğu
için, aşağı salona indim. Karsımda iki hanım
oturuyordu. Evvelâ nazarı dikkatimi celbet-

mediler. Bilâhare, sarışın hanım, yüksek sesle,
— Aman ne sıcak! diye düğmelerini çözüp

de, göğsünü mehtap gibi açınca gözümü ora-
dan alamadım. Muhterem Reis Bey!., insafı-
nıza iltica ediyorum. Siz benim yerimde
olsaydınız bakmaz mıydınız?Bunun üzerine
yanındaki sedef tenli hanım,

— Aman ben de sıkıldım, diyerek, hem
gerdanını, göğsünü açtı, hem de ceketini  çı-
kararak nîmüryan bir halde kaldı. Bu da kâfi
değilmiş gibi, benim başımın üstündeki  fileye
çantasını koyarken, affınıızı istirham ederim,
ayan beyan meydanda olan koltuk  altı ile
burnuma temas eyledi. Bayıltıcı bir rayiha ile
âdeta sarhoş oldum. Muhterem  Reis Bey-
efendi, zatıâliniz benim yerimde olsaydınız, ne
suretle hareket ederdiniz? Bu defa sarısın
hanım,

— Jartiyerlerim pek sıktı, diyerek, bir
anda etekliğini mıntıka-i memnua’ya kadar
fora edip, çorap bağlarını çözdü. Gözlükleri-
min üstünden nazarı hayretle temaşaya
devam eyledim.

Muhterem Reis Beyefendi, zatıâliniz kendi-
nizi, bendenizin yerine ikame ediniz.Siz olsa-
nız ne yapacağınızı bilemem, bendeniz yine
kemal-i sükûnetle ve daire-i nezaket dahilinde
seyre devam ettim.Bu kere, süt beyazı tenli

hanım da, çorap bağlarının
baldırlarını sıktığı bahanesiyle, o dahi bayram
günü bayrak çeken sefineler gibi, renk renk
ipek, dantel içi çamaşırlarını başına kaldırıp,
çorap bağlarını gevşetti.

Ba’dehu, her iki hanım da mütemadi su-
rette sıkıldıklarından, vücutlarındaki bütün
lâstikleri gevşettiler. Bunlar mevtime kâfi
sebep değilmiş gibi, sarışın hanım,

— Vapura ters oturmuşuz, başımız dönü-
yor! deyince, her iki melek, benim  oturdu-
ğum kanepeye, biri sağıma, biri soluma
geçtiler. Vapur bomboş olduğu halde sanki
oturacak yer kalmamış gibi, her iki yanımdan
bendenizi tazyike başladılar.

Yirmi senedir hâb-ı sükûnette duran da-
marlarımda cevalân-ı dem başladı.Zatıâlileri
olsalar acaba ne yolda hareket ederlerdi?Her
iki hanım, ikide bir yere bir şey düşürüp, yer-
den almak bahanesiyle eğiliyor, nermin vücut-
larının, henüz bana mestur olan kısımlarını
da teshir ediyorlardı. Hattâ kaymak beyazı
hanım, yere düşürdüğü mecmuayı aldıktan
sonra, kendi yerine oturur gibi yaparak, yan-

lışlıkla kucağıma çıktı ve bir müddet dalgın-
lıkla böyle oturdu.Daha sonra da aralarında
şöyle muhasebeye başladılar:

• Ben yaşlı erkeklerden hoşlanırım.
• Ben de öyle… Kadından ancak yaşlı er-

kekler anlar…
• Bazı erkekler de dilini kedi yutmuş gibi

susarlar. Ayol insan iki çift lâf eder…Birkaç
defa tekellüme cesaret eylediysem de, dilim
tutuldu, ağzımdan kelime-ivahide çıkmadı.
Bu sefer beyaz tenli, nermin vücutlu pâkîze
dedi ki:

— Hâlâ konuşmuyor… Dünya yüzünde hiç
nezaket, terbiye kalmamış. Biz adam yiyecek
değiliz ya…

Bendenize düpedüz hakaret ediyorlardı. Bu
sırada Köprü’ye geldik. Vapurdan  çıkarlar-
ken, geriye dönüp bendenize öyle bir nazar-ı
âşıkane atfettiler ki, o anda yıldırımla çarpıl-
mışa döndüm.İstirham ederim muhterem
hâkim bey… Benim yerimde siz olsaydınız
nasıl bir hattı hareket takip ederdiniz?Benim
takip ettiğim hattı hareket, iki hanımın arka-
sını takip oldu. Aynı dolmuşla Beyoğlu’na çık-
tık. Ben hâlâ bir terbiyesizlik yapmamak için,
ağzımı açmıyordum.Onlar önde, bendeniz
peşlerinde yürüyorduk. Dönüp dönüp geriye,
melekâne tebessümleri ve davetkâr bakışla-
rıyla bendenizi perişan ediyorlardı. Sarışın
hanım, — Her halde beyefendi, bizimle evde
konuşacaklar, dedi.Yine de terbiyemi bozup

bir kelime söylemeyecektim. Yalnız o kadar
seri gidiyorlar, serçe gibi sekiyorlardı ki bu
sinni salimde, peşlerinden takip bendeniz için
pek zahmetli oluyordu. Kalbimden muztari-
bim. Fazla heyecana gelemem. Bende kalp ol-
duğunu anlatmak için bir ara yanlarına
sokulup,

— Affınızı istirham ederim muhterem
Hâmfendiler, her ne kadar ihtiyarsam da,
bende de kalp var, ben de Allahın kuluyum,
insaf edin! dedim.

Pek muhterem Reis Beyefendi!.. İşte kı-
zılca kıyamet o zaman koptu. Her iki kibar
hanım birden sokak ortasında avazları çıktığı
kadar bağırmağa başladılar:

– İmdaaaat!.. Poliiiis!.. Yasından utanma-
dan koskoca herif bize lâf atıyor!!..İki hanım
da çantalarından düdük çıkarıp öttürmeğe
başladılar. Polisler de galiba evvelden hazır-
mış. Gelip bendenizi derdest ettiler.Muhterem
Reis Beyfendi… Vuku-i hâl bundan ibarettir.
Hem bir cürüm işlediysem, bu hanımlar da
beni cürme teşvik ile suçludurlar.Bilâhare
muttali oldum ki, bu her iki hanım da polise
mensup olup sivil taharri memuresiymiş-ler.
Yollarda kadınlara harfendazlık eden zam-
para ararlarmış. O gün iş bulamadıklarından
elleri bos dönmemek için bendenizi gözlerine
kestirmişler.

Vicdanınıza hitap ediyorum:Zatıâliniz
benim yerimde olsaydınız, ne yapardınız?”

Elinizi vicdanınıza koyun!

En güzel 
pullar burada!EVLATLARINI
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te
kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis
memuru Nedip Cengiz Eker'in anne ve babası,
evlatlarını gurur ve özlemle anıyor

Anıl BODUÇ

statİk fİkİr

anilboduc@gmail.com

Beynimizin içinde Cengiz var
Şehidin fotoğrafına gözyaşları
içine sarılan annesi Güzel Eker
ise oğlunun acısının hep diri 
durduğunu belirterek, şunları 
anlattı: "Oğlumun şehitlik merte-
besi yüksek ona diyecek hiç 
lafım yok. Ama içim çok yanıyor.
O kadar yanıyor ki onun için 
onların cezaevlerinde yatmalarını

istemiyorum. Hazmedemiyorum.
O ekmeği hiç yemesinler, idam
edilsinler. Ben boynu bükük 
kaldım, yavrusuz kaldım. 
Oğlumu çok özlüyorum. Hala 
elbiselerine sarılıyorum. Onları
Allah’a havale ediyorum. 5 se-
neyi anlatamam. Beynimizin
içinde Cengiz var."

EVLATLARINI
GURURLA
ANIYORLAR

Turizm oscarları
sahiplerini buldu
Türk turizminin Oscar'ı olarak kabul edilen 'QM-Quality Managment
Awards 2020 Ödül Töreni'nde turizmciler ödüllerine kavuştu

antalya'da bu yıl 11'incisi düzenlenen, Türk
turizminin Oscar'ı olarak kabul edilen 'QM-
Quality Managment Awards (Yönetim Kalitesi

Ödülleri)' töreni, Antalya'da beş yıldızlı bir otelde yapıldı.
Turizm sektörünün temsilcileri, tören öncesi müzik ve lazer
şovla keyifli dakikalar geçirdi. Türk turizm endüstrisinin
başlıca kategorilerinde 'en'ler, kişi ve kuruluşlar, QM
Awards Anketi ile belirlendi. Bu ankete yurt içi ve dışından
sektörün dinamikleri, yani yatırımcı, yönetici, personel,
müşteri ve tedarikçi katıldı. Pandemi döneminden en fazla
etkilenen sektör olan turizmin bu yılki ödülleri, 'Kalite hiç
bu kadar önemli olmamıştı' mottosuyla dağıtıldı. Korona-
virüs nedeniyle hayatını kaybeden turizmci Ersoy Ceylan
adına özel bir ödül kategorisi de yer aldı.

Daha iyi Türkiye daha iyi turizm

QM Center Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, turizm
için kalbi çarpan, bunun için var gücüyle mücadele eden ki-
şiler olduklarını söyleyerek, “Cephedeki askerler gibi, 'tu-

rizm memleket meselesi' diyen insanlarız. Daha iyi Türkiye,
daha iyi turizm için var olun" dedi.

Bu ülkenin turizmi var

Ödül törenine katılan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletme-
ciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, 2019'daki ger-
çeklerle bu yılın gerçeklerinin farklı olduğunu belirterek,
2019 yılında turizmde çok iyi bir sezon geçirdiklerini,
2020'ye doğru ciddi hedefleri olduğunu, fakat koronavirü-
sün ortaya çıkmasıyla her şeyin değiştiğini anlattı. Yağcı,
“En önemli şey üretmektir. Bunlara değer katmaktır. Bence
hepimizin bir görevi olmalı. Çünkü ürettiklerimize değer
kattıklarımızla anılacağız, tarihe not düşeceğiz. Gerçekten
herkesin karamsarlığa kapıldığı, 'turizm başlayacak mı,
nasıl olacak' dediği noktada oteller, acenteler bir gecede ka-
pandı ama biz hiçbir zaman sektör olarak inancımızı kay-
betmedik. Gerçekleri kabul ederek işe nasıl başlayacağımız
noktasında ciddi çaba ve emek harcadık. Geçen yıl bu za-
manlara bakıldığında otellerin çoğu açılmamıştı. Bu sezon

görüyoruz ki, şu an binden fazla otel Antalya'da açık. Ha-
valimanında hareketlilik var. Geçen seneye göre iyiyiz. Gü-
venli turizm uygulamaları son derecede önemli. Bu bir
dönem daha hayatımızda kalacak. Dolayısıyla biz bu ina-
nışla ve bu sektöre olan bağlılığımızla her türlü sıkıntıyı hep
beraber atlatacağımızı düşünüyorum. Bu gece ödül alan
almayan herkesi takdir ve teşekkür ediyorum. En kötü za-
manda bile turizm ayakta duracak" diye konuştu.Konuş-
maların ardından turizm ödülleri sahiplerini buldu.
Demirören Medya'ya ait Hürriyet Seyahat'in sponsorlu-
ğunda gerçekleşen ödül töreninde, Demirören Medya Böl-
geler Reklam Grup Başkan Yardımcısı Mesut Bayraktar da
ödül alan isimler arasında yer aldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde
yaşayan eczacı Abdulmecid Yunus (73),
1960'lardan bu yana binlerce farklı posta pulu
satın alarak, geniş bir koleksiyon oluşturdu

Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi Mobilya Teknoloji Bölümü öğretmen ve
öğrencileri, okul bünyesinde kurulan atöl-

yede Türkiye genelinde pek çok okulun sıra, sandalye ve
öğrenci dolaplarının üretimini yapıyor. Üretimde kulla-
nılan malzemelerden kalan tahta atıklar ise yakılmak
veya atılmak yerine sokak hayvanları için yuvaya dön-
üştürülüyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sü-
recinde yüz yüze eğitime ara verildiği için "Telafide Ben
de Varım Programı" kapsamında okula gelen öğrenci-
lerce sokak hayvanları için yapılan yuvalar, Çarşamba
Belediyesince ihtiyaç duyulan bölgelere yerleştiriliyor.
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, okulda yapı-
lan üretimin ardından kalan artık malzemelerin nor-
malde kaloriferde yakıldığını veya çöpe atıldığını
söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi
Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık Projesi" kapsamında bu
atıkları değerlendirmek istediklerini belirten Doğan,
"Öğrencilerin hem hayvan dostu olması hem de atıkla-
rın kulübe olarak değerlendirilerek sokak hayvanlarının
yağmurdan, güneşten ve soğuktan korunabileceğini
göstermek adına okul ile proje yaptık” dedi. 

Aferin size
çocuklar
Türkiye genelinde pek çok okulun sıra, sandalye ve
öğrenci dolaplarının üretimini yapan Samsun
Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atık
malzemeleri, sokak hayvanlarına yuva oldu
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Zaman tuzakları 

Z amanla ilgili birçok tanıma denk gelmişizdir.
Dikkatimi çekenlerden ; “zaman tek yönde
durmaksızın akar” diyen Newton’un yanı sıra,

“zaman olayları oluşuna göre sıralayan ve olaylara
anlam veren boyuttur” diyen Einstein ile girizgah ya-
parak önemsediğimiz ama tuzaklarına düştüğümüz
konuya vakumlamak istiyorum okuyanları...

“ 24 saat bana yetmiyor, keşke 24 saate ek zaman
olsa”

Bir kez olsun şu cümleyi ettiyseniz sizinle ortak
noktamız var ve sizi yakaladım demektir. Yok hiç söy-
lemedim diyorsanız o hâlde “zaman yönetimi” konu-
sunda müthiş yeteneklisiniz, sizi tebrik etmek
istiyorum.

Evet, zamanı yönetebilmek biraz da kişinin kendini
yönetebilmesi demek, fakat bazen işler ters gidince o
akışı kontrol etmek avuçlarımızdan farkında olmaksı-
zın kayıp gidiyor. 

Bazen sahip olduğumuz kaynağı dengeli dağıtma-
dığımız olur. Eh sağlık olsun. Evet sağlık olsun da o
dengeyi korumak için ipleri de sıkı sıkı tutalım.

Bir makalede şöyle bir şey okumuştum ; 
“İnsanlar zamanın ancak yüzde 60’ına hükmede-

bilir” diyor ve şöyle devam ediyordu, “kişinin kont-
rolü dışındaki olaylar zamanın yüzde 40’ını alır. Yani
zamanın 100’de 100’üne hükmedemiyoruz. Yüzde
60’lık kısmı da verimli yönetmek önemli.

Zamanı doğru yönetebilmek için, “zaman kütüğü”
diye bir şey duydunuz mu hiç? 

Zaman kütüğü özetle gündelik yaşam içerisinde,
zamanınızı nasıl harcadığınızı analiz eden bir yön-
temdir. Zaman kütüğü sayesinde israf olan, üretken
olmadığımız zamanları fark ederek, verimsiz zamanı
verimli hâle getirmemiz kolaylaşır. Denedim işe yarı-
yor. Bu yazıyı yazmadan önce  zaman kütüğü oluştur-
dum. Bir hafta süreyle neye ne kadar zaman
harcadım ve ne gerekliydi ne gereksizdi diye önüme
koydum listemi. Sonucu eski zaman yönetimi dönem-
lerime kıyasla beğenmedim. Ve tekrar eski verimli
planımı oluşturabilmek adına kolları sıvadım. Kont-
rollü devam edersem şu sıralar bozulan zaman yöne-
timi sistemimden sıyrılıp eski zaman yönetimi
düzenime  geri döneceğimi umuyorum. 

Zamandan tasarruf etmeyi kafayı taktım, illaki dü-
zelecek ! Bozulan sağlık sistemimi dengelemekle işe
koyulacağım; sonra kendimi unutmuşum bu aralar,
kendimi yanıma alıp birlikte keyifli vakit geçirece-
ğim. Devamında da; hayatımda davetsiz misafirlerim
oldu bu ara gereksizce, onların beni meşgul etmesine
izin vermişim, artık vermeyeceğim. Hata yapma hak-
kımı saklı tutarak-  tekrar aynı hatalara düşmemek
için kendimle yüzleşeceğim. Bir de İtalyan Ekonomist
Vilfredo Pareto’yu bol bol okuyacağım. 80/20 ilkesini
tekrar tekrar gözden geçireceğim, orası kesin!

Zamanın kurduğu tuzaklara karşı, daha dikkatli
olmayı istediğim bir dönemdeyim. Zamanın kurduğu
tuzaklara karşı daha dikkatli olabilir miyiz? 

Peki zamanın tuzakları nelerdir? 
** Düzensizlik
** Disiplinsizlik
** Amaçsız toplantılar
** Kötü iletişim
** Birden fazla işle uğraşma ve bunları 

bitirememek
** Krizler
** Anlatılanı dinlememek
** Hayır demesini bilmemek
** Yetersiz, yeteneksiz astlar
** Düzensiz çalışmak
** Yanlış bilgi
** Telefon görüşmeleri
** Ziyaretçiler
** Uygun olmayan iş ortamı
Zamanın tuzaklarından bazıları, ben Uysal’dan re-

ferans aldım. (Uysal N.) Bu tuzaklarla karşılaştınız
mı? Bildiğiniz  bilmediklerinizden mi bu tuzaklar? 

Tuzakları bilmek, mutlak olmayan zamanımızın
efendisi olma yolunda bize destek olabilir, aksi tak-
dirde kölesi olacağız kaçarımız yok! 

“En önemli şeyler, asla en önemsizlerin insafına
bırakılmamalı” Goethe hislerime tercüman.

Hani bir araba dolusu laf ettim diye sanmayın ki
hiç akıntıya bırakmadım...

Tik tak, tik tak, tik tak....
Gong sesi çalınca,  boş işler diye nitelendirilen za-

manda kaybolmadım mı? Oldum!
Boş işler diye nitelendirilen gereksiz zamanı nega-

tiflikten pozitifliğe dönüştürmek kişinin kendi elinde-
dir. Boş zamanı, serbest zamana dönüştürüp
rekreasyon oluşturabileceğimizi unutmamalıyız. 
Gerekli ve yeterli koşulların farkında olmak da
önemli tâbi...

Son cümleler akıl dağıtır gibi oldu sanki. Hâşâ!
Barış Manço’nun dediği gibi; “ bol keseden aklı ona
buna dağıtır, darısı kendi başına” ...

Yönetmenin temel taşı karar almaksa, o halde
karar verdim gitti. Zaman yönetimi eski döngüsüne
geri dönecek. Feyzaldım kararlılığımdan , feyzalan-
lara selam olsun...

Sevgilerimle.
NOT: Bu yazı arşivden alınmıştır.

O rtaokul mezunu 54 yaşındaki Nidayi Sevim,
mezar taşlarına ilgisi dolayısıyla kendisini bu
konuda geliştirmeye başladı. Dışarıdan lise

ve üniversiteyi bitiren, mezar taşlarındaki yazıları oku-
mak için Arapça ile Osmanlı Türkçesi öğrenen Sevim,
bu süreçte "Medeniyetimizin sessiz tanıkları"... isimli
kitap başta olmak üzere 10 kitap yazdı, konferanslar
verdi ve kültür gezileri düzenledi. Kasımpaşa, Merkez-
efendi, Kozlu ve Ahlat gibi tarihi mezarlıklar başta
olmak üzere Türkiye'deki birçok mezarlıktaki taşları
inceleyen Sevim, insanların tarihi mezar taşları konu-
sunda bilinçlenmesine katkıda bulunmaya çalışıyor.
Sevim, tarihi mezar taşlarının her birinin sanat şahe-
seri olduğunu, ihtişamıyla kendisini büyülediğini söy-
ledi. Osmanlı mezar taşlarının uyum içerisinde
çalışılan eserler olduğunu ifade eden Sevim, bu eserle-
rin bugüne kadar varlığını devam ettirdiğini belirtti.
Sevim, mezar taşlarındaki sanatı keşfetmekle beraber
gereken değeri görmediğini de fark ettiğini dile getire-
rek, "Mezarlıklar defineciler tarafından delik deşik
edilmiş. Yeni mezar yeri açmak için mezarlık simsar-
ları tarafından bunlar, peşkeş çekilmiş. Restorasyon
olması gereken yerde, bürokrasinin hantallığından do-
layı netice alamıyoruz ve süreç içerisinde kabir taşları-
nın her birisi birer, ikişer kayboluyor. Son zamanlarda
bunların yurt dışına götürülüp satıldığı bile rivayetler
arasında bulunuyor." diye konuştu.

Dedemin mezar taşı

Beyoğlu'nun, Türkiye'nin batıya dönük bir yüzü oldu-
ğunu ifade eden Sevim, taşındığı Eyüpsultan'ın ise
tam medeniyetin merkezi ve Türkiye'nin manevi kalbi
olduğunu anlattı. Sevim, "(Ben dedemin mezar taşına
niye sahip çıkmayayım, bunlardan niye insanların ha-
beri olmasın?) duyarlılığı ve hassasiyetiyle tarihi taşları
gündemime aldım. Ben kısa süreli araştırmalarımın
sonucunda ne büyük bir medeniyetin, ne büyük bir
zenginliğin içerisinde olduğumuzu zaten anladım. İs-
tedim ki buradaki bu zenginlikten, bu bereketten, bu
birikimden insanlarımız da faydalansın." değerlendir-
mesini yaptı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Selçuklu Meydan
Mezarlığı'nı ziyaret ettiğini, buradaki taşları da ince-
leme fırsatı bulduğunu anlatan Sevim, Türklerin,
Müslüman olduktan sonra İslam'a uymayan adetle
örflerini değiştirdiğini, bazılarını ise İslamlaştırdığını
söyledi. Sevim, bu bağlamda mezar taşlarının, İslam-
laştırdığı adetlerinden birisi olduğunu ve çeşitli deği-
şimler geçirerek, günümüze kadar geldiğini dile
getirdi. Ahlat'taki kabristanda, 13. yüzyıldan 16. yüzyı-
lın sonuna kadarki dikitlerin, 3-4 metre uzunluğunda
çok zarif ve yüksek sanat eseri mihrap tarzı mezar taş-
larının görüldüğünü kaydetti. Selçuklu mezar taşla-
rında başlık olmadığını aktaran Sevim, Bursa
Muradiye Külliyesi çevresinde Osmanlı mezarlığında,
camilerin mihraplarına benzetilen eski namazgahların
kıble taşlarının da böyle olduğunu, bunların içerisinde
ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler ve bazı biyografilerin
yer aldığını belirtti.
Sevim, İstanbul'un fethinden sonra 16. yüzyılın sonu
ile 17. yüzyılın başından itibaren artık mezar taşla-
rında başlık görüldüğünü anlatarak, "Sokullu Türbesi
çevresinde burma sarıklı kavuğun pek çok örneğini
görürüz. Bunu paşalar, Anadolu muhasebecileri gibi
devletin üst düzey bürokratları kullanmış. Daha son-
raki dönemlerde 18. yüzyılda, bütün devlet erkanının,
ilim adamlarının, esnafın, zanaatkarın hatta tasavvuf
ekollerinin başlıklarını birbirinden ayırt etmek müm-
kün. Çünkü her birimin başlığı kendine has, herkes is-
tediği başlığı takamıyor. Dolayısıyla bunların mezar
taşlarını da görebiliyoruz. Harf inkılabından sonra bu
tarz mezar taşları son buldu." diye konuştu.

İstanbul'da yaşayan matbaacı Nidayi
Sevim, kızının eğitimi için taşındığı
Eyüpsultan'da işe gidip gelirken
gördüğü tarihi mezar taşlarından 
etkilenerek, Arapça ve Osmanlı Türkçesi
öğrenerek, konuyla ilgili kitaplar yazdı

Mezar taSları ıcın
OSManlıca öğrendı

Hayatı kitap oldu

1971 yılında Manisa'da faaliyetlerine
başlayan Türkiye’nin önde gelen tarım
aletleri üreticisi Ünlü Ziraat’in kurucusu
Halit Ünlü’nün hayatı kitaplaştırıldı.
'Halit Ünlü: Zirvede Bir Yaşam Ustası'
adıyla raflardaki yerini almaya hazırla-
nan röportaj türündeki kitap, İletişim
Uzmanı Dr. Lale Şeyda Gülsoy ve
Dünya İşleri PR Ajansı Kurucusu Çiğ-
dem Özcan tarafından kaleme alındı.
Bugün 27 ülkeye tarım makineleri ihraç
ederek Türkiye’ye değer kazandıran
duayen iş insanının hayat hikayesi, dün-
yanın 4 kıtasına ulaşmayı başarmasına
ithafen Türkçe, İngilizce, Almanca ve
Rusça olmak üzere 4 dilde yayınlana-
cak. İş İnsanı Halit Ünlü’nün, yaşamına
ilişkin tüm ayrıntıların paylaşıldığı kitap,
1940’lı yıllarda Yunanistan’dan Tür-
kiye’ye göçen çiftçi bir ailenin oğlu ola-
rak başlayan öykünün, iş dünyasına
örnek olacak bir öyküye evrilişini konu
alıyor.

Yoktan var edilmiş bir hayat

Kitabın içerisinde yer alan bölümlerden
bazıları şöyle: “Ben, fakir bir ailenin ço-
cuğuydum. Buna rağmen, babam
bence çok zengindi çünkü fazlasıyla dü-
rüst biriydi ve beni de bu şekilde yetiş-
tirdi. Dedemin evinde doğdum ve onun
7 tane çocuğu ile birlikte büyüdüm. İlk-
okula gidene kadar, küçük kız çocukları
gibi entari giydim. Çünkü giyecek başka
bir şeyim yoktu. Ailelerimiz ne bulur-
larsa bize onu verirlerdi, biz de onu gi-
yerdik işte. İlkokulda istasyon şefinin bir
kızı vardı, ismi Güneş’ti. O yıllarda, me-
muriyet forslu bir işti. Ayrıca, ileri gelen
aileler çocuklarının sınıf birincisi olan
başarılı çocuklarla arkadaşlık etmesini
önemserlerdi. Bu nedenle, ortaokulda
da, Güneş’le yine aynı sınıftaydık.
Babam, o yıllarda bir elbise aldı bana.
Ben de, okula yeni elbisemle gittim.
Güneş ve diğer sınıf arkadaşlarım elbi-
semin yeni olduğunu fark ettiler ve
bana, elbisemin ne kadar güzel oldu-
ğunu söylediler. Arkadaşlarım elbisemi
beğenince, dünyalar benim olmuştu.
Ne de olsa, benim ilk kez yeni bir elbi-

sem olmuştu.”

Atla çift sürdü

Ünlü’nün ifadeleri, kitapta şöyle yer alı-
yor: “Cumartesi ve pazar günleri, tar-
laya gidiyordum. Atla çift sürüyor, çapa
yapıyordum. Biz, dört kardeştik. Baba-
mın 8-10 dönüm yeri vardı, onu işli-
yordu. Zaten, atla daha fazla yer
işlemek mümkün değildir. Ayrıca,
babam işe gidiyordu ve o devre göre
hayli iyi yevmiye aldığı o işlerden kazan-
dığı para ile bize ekmek getiriyordu. İş,
buğday zamanı geldiğinde buğdayları
orakla biçmekti. Biz, bu yönteme kosa
derdik. Ben bunları görüyordum. Gör-
mekle kalmıyordum, gördüklerim hak-
kında uzun uzun düşünüyordum.
Pulluğu çeken attı, arkadaki de insandı.
Pulluğun tasarımı düzgün değilse, o at
beyaz köpük çıkartırdı. Yani, çok zorla-
nırdı. Kişi de, atının toprağa batacağı
endişesi ile zorlanırdı. Ayrıca saya başı

uzunsa, aradaki mesafe uzunsa pulluğu
kullanırken mecburen bir yerde durmak
gerekirdi. Çünkü pulluğu kullanan kişi-
nin ayakları ağrırdı. Bu yüzden, her
saya başında bir daha durmak ve ayak-
ları dinlendirmek zorunluluğu doğardı.
Ben bu işe tüm bu zorlukları görerek,
bilerek girdim. İşyerine getirdiğimiz o
pulluk çalışmadığında, benim ustama o
pulluğu tamir edebileceğime dair temi-
nat vermemi sağlayan şey atla çift sü-
rerken ve çapa yaparken edindiğim bu
bilgilerdi.”

Gençlere tavsiye verdi

Kurduğu Ünlü Ziraat çatısı altında bu
yıl meslek hayatının 50. yılını doldur-
maya hazırlansa da deneyimi bir ömrü
aşan Halit Ünlü, kitabıyla genç neslin
yaşam yolculuğu için bir rehber niteliği
de taşıyor. Bugün meslek sevgisini ilk
günkü gibi taşımaya devam eden Ünlü,
büyük hedeflerle topluma ve devlete çok
daha fazla fayda üretmeyi amaçlıyor.
Bu kapsamda yalnızca Avrupa paza-
rında kalmayıp Amerika pazarına da
girmeye hazırlanan ve 5 yıl içinde Mol-
dova, Rusya, Ukrayna Azerbaycan, Yu-
nanistan, Bulgaristan, Romanya gibi
ülkelere çok daha fazla satış yapmayı
amaçlayan iş insanı, gençlere de tavsi-
yelerde bulunuyor. DHA

Türkiye’de makineli tarımın önde gelen destekçilerinden Ünlü Ziraat’in 
kurucusu Halit Ünlü, yaşam hikayesini anlattığı 'Halit Ünlü: Zirvede Bir
Yaşam Ustası' kitabı ile okuyucularla buluşmaya hazırlanıyor

Helal para kazanın
Ünlü’nün genç nesle hitaben Dr. Lale
Şeyda Gülsoy ve Çiğdem Özcan’a aktar-
dıkları ise kitapta şöyle yer buluyor:
“Yokluk görmemişsen, elbette varlığın
kıymetini de bilemezsin. Geçmişte, Mani-
sa’da bir sürü zengin çiftlik sahipleri
vardı. Bu kişilerin çocukları, babaları
vefat ettikten sonra o çiftlikleri satıp pa-
rasını yediler. Çünkü çalışıp kazanmak ne
demek bilmiyorlardı. Hazıra dağ dayan-
maz. Bunu da bilmiyorlardı. Zaten, bir
çocuk küçük yaştan itibaren çalışmıyorsa,
büyüdüğü zaman çalışması çok zor olur.
Yani, çekirdekten yetişmekten söz ediyo-
rum. İşin mutfağından gelenin, sırtı da
yere gelmez. İşin mutfağından gelen, bir
şekilde ekmeğini taştan çıkartır. Eskiden
hem arazide hem sanayide gücünün yet-
tiği kadar çalışmak diye bir şey vardı. 
Çalışmaya gönüllü olursan ve işin neyi
gerektiriyorsa onu yaparsan helal para
kazanırsın ve hiç aç kalmazsın.”

Eğitimler Frigya için veriliyor
Tarihi Frig Vadisi'nin

kalbi olarak 
nitelendirilen ve turizm

köyü olma yönünde
yatırımların sürdüğü 

İhsaniye ilçesine bağlı
Ayazini'deki 47 kişiye

alan kılavuzluğu eğitimi
verilmeye başlandı

Afyon Kocatepe Üni-
versitesi (AKÜ) Turizm
Fakültesi'nde 10 gün sü-

recek "Frigya Afyonkarahisar Böl-
gesi Yöre Halkı Turizm
Bilinçlendirme Programı" kapsa-
mındaki alan kılavuzluğu eğitimle-
rine katılan köylülere, turizmin
önemi, bölgenin coğrafi ve tarihi
özellikleri, kentin değerleri, iletişim
becerileri, misafir ilişkileri, turizm
girişimciliği, destinasyon pazarla-
ması, doğa tarihi, konaklama işlet-
meciliği, turist ilişkileri ve etik

davranışlar anlatılacak. Teorik eği-
timlerin ardından köylülere, bölge
genelinde uygulama çalışmaları da
yaptırılacak. Afyonkarahisar Valisi
Gökmen Çiçek, yaptığı açıkla-
mada, bölgenin cazibe merkezi ol-
ması adına ellerinde gelen gayreti
göstermekte kararlı olduklarını be-
lirtti. Frigya'nın yöre halkının da
desteğiyle turizme kazandırılaca-
ğını aktaran Çiçek, şunları kaydetti
"Frig Vadisi, çok kısa bir sürede
Türkiye'de en çok ziyaretçi ağırla-
yan, en çok turist çeken yerlerden

biri olacak. Turizmde yeni trend-
lerden biri yaratıcı turizm. Yani tu-
ristlerin klasik turizmin dışında,
gittikleri bölgelerde yerel kültürle
bütünleşerek oranın yerel insanları
gibi yaşaması. İşte biz bu bölgede
bunu hedefliyoruz. Halkla iç içe
olabilecekleri, salgın koşulları el-
verdiği ölçüde gerekirse orada yöre
sakinleri ile etkinlikler yapabilecek-
leri, ziyaretleri süresince keyif ala-
bilecekleri alanlar inşa ediyoruz.
Kararlıyız. Bu bölgeyi turizmin
gözdesi yapacağız."

Sanat artık daha önde

Yeditepe Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Gülveli Kaya’nın ‘Kat-

manlar’ adlı resim sergisi, Maji Sanat
Galerisi’nde açıldı. Kaya, bu dönemde
sanatseverlerin sanal platformdan zi-
yade, kovid-19 tedbirlerine uyarak canlı
görebileceği ve gezebileceği bir ortam
oluşturmak istediklerini söyledi. Kısıtla-
maların sanatçıların kendilerine daha çok vakit ayırması
ve yaratıcılıklarının artması açısından olumlu bir etkisi
olduğunu belirten Prof. Kaya, sergilenen resimlerin
pandemi sürecinde ortaya çıkan eserler olduğunu dile
getirdi. Serginin adı ve eserlerin hikayelerinden bahse-
den Kaya, “Bu sergi, yaklaşık 2 yıl önce projelendirilmiş
bir sergiydi. Maalesef pandemi sürecine denk geldi
ama ona rağmen sergiyi gerçek mekanında hiçbir erte-
leme yapmadan, zamanında açtık. Serginin ismi ‘Kat-
manlar’. Benim 25 yıllık sanat serüvenim içerisindeki
farklı dönemlere ait eserleri de bir arada barındıran bir
sergi” diye konuştu.

Prof. Gülveli Kaya’nın ‘Katmanlar’ adlı resim sergisi açıldı. Kaya,
bu dönemde sanatseverlerin sanal platformdan ziyade, kovid-19
tedbirlerine uyarak canlı görebileceği ve gezebileceği bir ortam
oluşturmak istediklerini söyleyerek, “İnsanlar teknolojiyle daha
fazla meşgul oldu. Bu anlamda, daha öncesi ile
kıyasladığımızda, sanat şu anda bir adım önde diyebilirim” dedi



2 020 yılının başlarında tüm dünyayı et-
kisi altına alan yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını iktisadi etkileri ba-

kımından 1929 Büyük Buhranına çok ben-
zetildi. Hükümetler bir yandan kapanma
tedbirleri almak zorunda kalırken diğer
yandan da kapanan işletme ve kurumları
finansal olarak desteklemek zorunda kaldı.
Ekonominin dönmeyen çarkları adeta ta-
şıma suyla döndürülmeye çalışıldı. Pan-
demi döneminde devletlerin bütçe
hesapları altüst oldu ve zorunlu olarak ola-
ğandışı bir sürü harcama yapıldı. Parası
güçlü olan ülkelerin Merkez Bankaları harıl
harıl para basarken, her ülke cüssesine göre
kurtarma paketleri açıkladı. Ancak kısa vadede
bir ihtiyaç olan bu kurtarma paketlerinin nasıl fi-
nanse edileceği ilk etapta detaylı bir şekilde tartışıl-
madı. Daha da kötüsü, hastalığın seyri tamamen
kontrol altına alınmadığı için eski normale geri dönüş
henüz ufukta görünmüyor. Devlet başkanları ve ulus-
lararası kurum yöneticileri vatandaşları eski normalin
artık çok uzaklarda olduğu konusunda uyarıyor ve pan-
demi sonrası yeni bir dünya ve yeni bir normale alışıl-
ması gerektiğini söylüyor. İçinde bulunduğumuz ve
vaka sayısına göre her an yeni gelişmelere gebe olan
duruma toplumların bir şekilde uyum sağladığı görülü-
yor. Önceleri kendi kendini döndüren işletmeler yaklaşık
bir buçuk yıldır devletten gelen ödeneklere dayanan ve
bir süre çalışıp bir süre kapanma şeklinde gelişen bir iş
yapma tarzını benimsemek zorunda kaldı. "Taşıma
suyla değirmen dönmez" diyen atalarımızın aksine ta-
şıma suyla değirmen döndürmeye çalışmak normal al-
gılanmaya başladı. Taşınan suyun nereden geldiğini ve
sistemin daha ne kadar bu şekilde çalışabileceğini sor-
gulama cesaretini gösterenlerin sayısı da oldukça az.
Columbia Üniversitesi Avrupa Enstitüsü Direktörü
Adam Tooze’a göre insanlık pandemi öncesi ekonomik
şartlara bir daha geri dönmeyecek. Devletler İkinci
Dünya Savaşı’ndan bu yana eşi benzeri görülmemiş bir
mali canlandırma çabası içinde ve birikmiş borçlarla
mücadele etmek ilerleyen zamanların en büyük prob-
lemi olacak. Artan kamu borçlarına ilave olarak işlet-
meler ve hane halkları kemer sıkmaya devam ederse
iktisadi durgunluk daha da artacak.

Pandemi hasarının tespiti mümkün mü?

Hasar tespiti bir felaketin ardından yapılır. Bir buçuk
yıldan beri tüm dünyayı esir alan pandemi henüz bitme
noktasına gelmediği için yapılan hasar tespitleri buzda-
ğının sadece görünen kısmını işaret ediyor. 2020 yılı so-
nunda tüm dünyada birkaç ülke hariç diğer tüm
ekonomilerin küçüldüğünü gösteren büyüme rakamları,
istihdam ve yatırımlardaki yansımalar şimdiye dek göz-
lemleyebildiğimiz olumsuz etkilerden sadece birkaçı. İk-
tisatta fırsat maliyeti (opportunity cost) olarak
tanımladığımız kaçan fırsatlardan kimse bahsedemiyor.
Büyümesi beklenirken küçülen ekonomilerin yaşadığı
gelir, istihdam ve yatırım kaybı bu nedenle görünenden
çok daha büyük. Ekonomide yaşanan herhangi bir kriz
öncelikle arz veya talepte olumsuz etki yaratır. Ancak

Kovid-
19 salgınında
insanların evlere kapanıp işletmelerin çalışamaz du-
ruma gelmesi, hane halklarının gelir kaybı yaşaması ve
tüketim harcamalarında kısıtlamaya gitmesi hem arz
hem de talebi aynı anda azalttı. Diğer yandan ülkelerin
sınırlarını kapatması dünya ticaretini durma noktasına
getirdi. Dönem dönem gelen yeniden açılma ve çalış-
maya başlama periyotlarında ise üretimi yavaşlatan çip
ve konteyner krizi gibi olumsuzluklar ekonomilerin ivme
kazanmasını engelledi.

Kurtarma paketleri nasıl finanse edilecek?

Bir sağlık krizi olarak başlayan ancak zamanla sosyal
ve iktisadi bir krize dönüşen Kovid-19, hükümetlerin
sırtına çok yüksek kamu sağlığı maliyetleri ekledi. Salgı-
nın insan sağlığını ve yaşamını tehdit ettiği dönemlerde
öncelik insanı kurtarmak olduğu için hükümetlerin
açıkladığı devasa miktarlardaki kurtarma paketlerinin
nasıl finanse edileceği çok fazla tartışılmadı. Ancak ara-
dan geçen zamanda vergi geliri düşen, kamu harcaması
hem sağlık hem de kurtarma paketleriyle inanılmaz öl-
çüde artan hükümetler yakın gelecekte bütçe açığı so-
runlarıyla savaşmak zorunda kalacaklar. Gelir kaybı
yaşayan vatandaşlar bir yandan vergi ödemede isteksiz
kalırken, diğer yandan da hükümetten alacağı ödeneğe
şiddetle muhtaç olacak. 2013 yılından bu yana ilk kez
borçlanmaya giden Almanya, Kovid-19 kurtarma pa-
ketlerini borçla finanse edeceğini açıkladı. Almanya bir
yandan şirketlere maddi yardım yaparken, bir yandan
da tüketimi ve otomotiv sektörünü desteklemeyi hedef-
ledi. Devletin ekonomiye bu kadar müdahale etmesinin
Kovid-19 öncesinde hayal bile edilemeyeceğini söyleyen
İngiltere Maliye Bakanı, açıkladıkları paketle istihdamı,
gelirleri ve şirketleri destekleyeceklerini belirtti. Çin hü-
kümeti ise ekonomiyi canlandırmak için kamu harca-
malarını artırdı, yabancı firmaların Çin’e girmesini
kolaylaştırdı ve vergi indirimine gitti. Kurtarma paketle-
rinin finansmanı için Avrupa Komisyonu üye ülkelerin
Birliğe ödedikleri katkı payını yükseltmeyi ve bazı yeni

vergilerle gelirini artırmayı planlıyor. Bu yeni
vergi planları dijitalleşme ve Yeşil Mutabakat
ile de birleşiyor. Örneğin, Avrupa karbon pi-
yasasında toplanan gelirlerin deniz ve hava
sektörlerine doğru genişletilmesi sonu-
cunda yılda 10 milyar avro gelir elde edil-
mesi mümkün olacak. Ayrıca AB’ye ithal
edilen ve üretim sürecinde hava kirliliğine
neden olan ürünler için “Sınırda Karbon
Düzenlemesi” uygulamaya konularak,
yılda 5-14 milyar avro gelir elde edilebile-
cek. Türkiye gibi ihracatının büyük bir kıs-

mını Avrupa Birliği’ne (AB) yapan ülkeler
için ek bir harcama kalemi olan bu düzen-

leme AB’nin Kovid-19 kurtarma paketlerini fi-
nanse etmiş olacak. Dijital vergi uygulaması,

finansal işlemlerde vergilendirme, geri dönüştü-
rülmemiş plastiklere ek vergi uygulaması ve AB

adına finans piyasalarında borç alınması da AB kur-
tarma paketlerinin finansmanı için düşünülen çözümler
arasında yer alıyor. Pandemi sonrası normalleşmenin
3-30 yıl sürmesini bekleyen Avrupa Komisyonu daha
güçlü ve dirençli bir birlik inşa etmek için kolları sıvamış
durumda.

Pandemi döneminde Merkez Bankaları

Pandemi başlangıcında Merkez Bankaları piyasaları sa-
kinleştirmek için tahvil satın aldı ve piyasadaki para
miktarını artırdı. Ancak bu durumun günü kurtarmak-
tan başka bir işe yaramayacağı ve uzun vadede ekono-
miye zarar vereceği endişesiyle bazı Merkez Bankaları
alımlarını kısmaya başladı. Kanada Merkez Bankası,
2021 yılı Nisan ayında tahvil alım hızını azalttı. Avus-
tralya Merkez Bankası tahvil alımını Eylül ayında azalt-
maya başlayacağını duyurdu. İngiltere Merkez
Bankası’nın da 895 milyar sterlinlik varlık satın alma
hedefine ulaştığında alımları durdurması bekleniyor.
Normalleşme söylemleri esasen Merkez Bankalarının
kriz döneminde yaptığı pek çok şeyi yapmaması anla-
mına geliyor. Ayrıca kriz döneminde basılan ve piya-
saya sürülen paraların iktisadi sonuçları ve kurtarma
paketlerinin artırdığı devlet borcunun geri ödenmesi de
yakın zamanda pek çok devletin karşı karşıya kalacağı
büyük bir sorun. Borçlanan devletlerin bu borcu öde-
mek için vergi artışına gitmesi ve vergilendirilecek yeni
alanlar yaratması kaçınılmaz olacak. Almanya Şansöl-
yesi Angela Merkel, pandemi desteklerinin Almanya’da
2021 yılı Eylül ayı sonunda biteceğini bildirdi. Salgının
istisnai bir durum olduğunu ve bu dönemde verilen
devlet desteğinin de bir istisna olarak görülmesi gerekti-
ğini belirten Merkel’e göre Kovid-19 tehdidi ortadan
kalktığı zaman bu desteklerin makul bir gerekçesi de
kalmayacak. Kurtarma paketlerinin finansmanı mese-
lesi yakın gelecekte pek çok ülkede vergi reformunu
gündeme getirecek. Çünkü pandemi döneminde artan
borçların geri ödenmesi ve hükümetlerin kamu gelirini
artıracak yeni yollar bulması gerekiyor. Zengin kesim-
lerden daha fazla vergi alınmasına olanak sağlayan 
servet vergileri veya pandemi sürecinde büyüyen sektör-
lerden alınabilecek ek vergiler bu yollardan birkaçı ola-
bilir.

Türkİye otomotiv pazarında,
yılın ilk altı aylık döneminde,
otomatik vites araç satışları

yükselmeye devam etti. Bunda küresel an-
lamda otomatik vites otomobil üretiminin
manuel vitese kıyasla daha fazla olması-
nın da etkili olduğu düşünülüyor. Otomo-
tiv Distribütörleri Derneği (ODD)
verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye
otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2021
yılı ocak-haziran döneminde bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 arta-
rak 394 bin 701 oldu. Aynı dönemde oto-
mobil satışları yüzde 52,4 artarak 310 bin
325 olurken, hafif ticari araç satışları da

yüzde 67,2 artışla 84 bin 376'ya ulaştı.

10 otomobilden 7'si otomatik vites

Haziran sonu itibarıyla otomatik şanzı-
manlı otomobiller satışlardan 234 bin 963
adetle yüzde 75,7 pay alırken, manuel şan-
zımanlı otomobillerin payı 75 bin 362 adetle
yüzde 24,3 'e geriledi. Söz konusu dönemde
satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik
vites olarak kayıtlara geçti. Ocak-haziran
dönemde otomatik şanzımanlı otomobil
satışları adet bazında yüzde 65,8 artış gös-
terdi. Geçen yılın ocak-haziran döneminde
otomatik şanzımanlı otomobillerin pazar
payı yüzde 69,6, satışı 141 bin 677 ve ma-

nuel şanzımanlı otomobillerin pazar payı
yüzde 30,4 ve satışı da 61 bin 845 seviye-
sinde kaydedilmişti.

En düşük pay C segmentinde

Segment bazında ele alındığında, en yüksek
otomatik şanzıman payına yüzde 100 ile
ultra lüks segmenti (F), lüks segmenti (E)
ve üst-orta segment (D) sahip oldu. Bu seg-
mentleri, yüzde 92,3'le en küçük şehir oto-
mobilleri olarak bilinen A segment, yüzde
81,3'le küçük araç sınıfı olarak bilinen B
segment ve yüzde 66,4 ile de kompakt sınıf
ya da alt orta sınıf olarak adlandırılan C
segment takip etti.
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İnsan faaliyetleri nedeniyle değişen küresel
iklim ve bununla birlikte meydana gelen aşırı
hava olaylarının bir sonucu olarak sıklığı artan

aşırı kuraklıklar; su kaynaklarının verimsiz kullanımı, orman-
sızlaşma, yüksek miktarlarda gübre ve böcek ilacı kullanımı,
aşırı otlatma ve tarım için aşırı su kullanımı gibi insan etkin-
likleriyle daha da şiddetleniyor. Birleşmiş Milletler (BM) ta-
rafından ifade edildiği üzere, acil önlemlerin alınmaması
halinde kuraklık, bir sonraki salgın olma riskini barındıran
gizli bir küresel kriz. BM Afet Riski Azaltma Ofisinin
(UNISDR) 2021 yılı için yayımladığı özel rapora göre, 1998
yılından 2017’ye kadar gerçekleşen kuraklıklarda tahmini
olarak en az 1,5 milyar insan etkilendi, dünya genelinde ise
en az 124 milyar dolarlık ekonomik kayıp yaşandı.[1] Ra-
porda gerçek maliyetin belirtilen tahminlerden kat kat fazla
olacağına da dikkat çekiliyor. Kuraklığın çevresel, ekonomik,
kültürel, sosyal ve sağlıkla ilişkili etkileri göz önüne alındı-
ğında maliyetlerin çok daha yüksek seviyelerde olduğunu dü-
şünmek tabiidir. Kuraklığın tarım sektörü ve dolayısıyla gıda
üretim sistemleri üzerindeki olumsuz etkilerinin yanı sıra
enerji sektörüne olumsuz yansımaları var. Bu etkiler, sektör-
deki üretimin düşmesi ve buna bağlı olarak fiyat artışlarında
belirgin şekilde fark ediliyor. Bunun en büyük nedeni enerji
sektörünün suya olan bağımlılığı. Sektörde çok fazla su kul-
lanılıyor. Örneğin elektrik üretimi için barajlarda türbinler
aracılığıyla su kullanılıyor. Kuraklığın, barajlardaki su seviye-
lerini düşürmesi, hidroelektrik türbinlerinin çıktısını azaltır-
ken, suyu doğrudan kullanan hidroelektrik santrallerinde,
yetersiz su seviyeleri enerji üretiminin azalması ve hatta dur-
masına yol açıyor. Bunun da ötesinde bu gibi durumlar
zaten hidroelektrik santralleri nedeniyle zarar görme potansi-
yeli yüksek olan nehir ekolojisi ve balık habitatları üzerinde
daha da olumsuz etkilere neden oluyor. Enerji ve elektrik üre-
timi açısından pek çok aşamada gerekli olan su yakıt üretimi,
petrol ve gaz çıkarılması gibi işlemlerde de kullanılıyor. Tüm
bu süreçler ve işlemler için kullanılan su miktarı gaz, kömür
ve nükleer gibi yakıta ve soğutma teknolojisine bağlı olarak
değişiyor. Kömür, gaz ve petrol gibi fosil yakıtlardan ve nük-
leer santraller gibi fosil yakıt olmayan kaynaklara bağlı ter-
mal elektrik üretimi de soğutma için suya ihtiyaç duyar. 

Enerji üretiminde
kuraklık tehdidi var
Kuraklığın tarım sektörü ve dolayısıyla gıda üretim
sistemleri üzerindeki tahribatının yanı sıra enerji
sektörüne de olumsuz etkileri var. Bu etkiler, 
sektördeki üretimin düşmesi ve buna bağlı olarak
fiyat artışlarında belirgin şekilde fark ediliyor

Otomatik vitesten vazgeçen yokGünümüzde otomobil
satın alırken, fiyat, yakıt

ve motor tipi önemli bir rol
oynuyor. Aracın şanzıman
tipi de otomobil severlerin

tercihlerinde önemli bir
faktör olarak görülüyor.
Özellikle yoğun şehir içi

trafikte konforlu bir sürüş
sunan otomatik vites 

otomobillere ilgi 
giderek artıyor
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Bir sağlık 
krizi olarak

başlayan
ancak 

zamanla
sosyal ve

iktisadi bir
krize 

dönüşen
Kovid-19,

hükümetlerin
sırtına çok 

yüksek kamu
sağlığı 

maliyetleri 
ekledi

Normallesme pahalıya

PATLAYACAK!

Salgınla birlikte insana alternatif olarak kullanılan robotların ula-
şım, dağıtım, otelcilik ve depolama gibi alanlarda herhangi bir has-
talık tehlikesi olmaksızın kullanılabileceği görüldü. İlerleyen yıllarda
kent planlamasına da yansıması beklenen bu değişikliklerin yeşil ve

dijital dönüşümle birlikte alışmış olduğumuz eski normal düzeni 
dönüştürmesi çok muhtemel görünüyor. Üretim ve tüketim alışkanlıklarının

değişmesi arz ve talep dengelerini değiştirerek hükümetlerin vergi 
gelirlerinde kalıcı değişikliklere ve düşüşe sebep olabilir. Pandemi sonrası

dünyada gelir kaybı yaşayan vatandaşların, artan gelir dağılımı 
adaletsizliğiyle birlikte sosyal bir patlamanın eşiğine gelmesi beklenebi-

lir. Ekonomilerdeki kötüye gidiş, enflasyon artışı ve istihdamda 
azalma pek çok ülkede siyasi sonuçlara yol açabilir. Dahası, 
zorunlu olarak kurtarma paketleri açıklayan ancak kendisi de

gelir kaybı yaşayan hükümetler ilerleyen yıllarda hem
bütçe açığı sorunuyla hem de yoğun bir sosyal

rahatsızlıkla mücadele etmek zorunda
kalabilir.

Geri dönmeyi beklemek

HAYAL Mi?



Barış KIŞ
barısgercek1@gmail.com 

SON SAYFA
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K üresel ısınmanın önüne geçilmesi ve enerji 
açığının kapatılması alanında yapılan araştır-
malar, atmosfere çok daha az sera gazı salını-

mına sebep olan nükleer enerji santrallerinin ve bu
teknolojinin önem kazanmasına neden olmuştur. Gü-
nümüzde Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu birçok
ülke nükleer enerji santrallerine sıcak bakmakta veya
kullanmaktadır.

Japonya’da yaşanan felaketin sonucu olarak olum-
suz yönlerini görme şansımız olan nükleer enerjinin
avantaj ve dezavantajlarını şöyle sıralamak 
mümkündür:

Nükleer Enerjinin Avantajları:
-Nükleer güç üretimi diğer kömür, doğal gaz veya

petrol kullanarak elektrik üreten teknolojilere göre
çok daha az miktarda karbondioksit salınıma neden
olur. Yani nükleer santrallerin sera gazı emisyonları
daha az olduğundan küresel ısınmayı hızlandırıcı et-
kileri daha düşüktür.

-Nükleer enerji teknolojisi hazır bir teknolojidir ve
geliştirilme aşamasını bitirmiştir.

-Bir nükleer santralden yüksek rakamlarda elek-
trik enerjisi elde edilebilir.

Nükleer Enerjinin Dezavantajları:
-Nükleer santrallerin ürettiği nükleer atıkların ne

yapılması gerektiği halen bir soru işaretidir. Çok
tehlikeli olan bu atıklar dikkatli bir şekilde 
saklanmalıdır.

-Yüksek güvenlik standartlarına rağmen nükleer
enerji halen çok riskli bir teknolojidir. Japonya`da ol-
duğu gibi kazalar halen olabilmektedir. %100 güvenli
bir nükleer santral bulunmamaktadır. Nükleer sant-
rallerde meydana gelen kazaların ise sonuçları hem
doğa hem de insanoğlu için çok yıkıcı olmaktadır.

-Nükleer santraller kendilerinden gelen risklerin
yanı sıra dışardan gelebilecek saldırılara karşı da
büyük tehlike oluştururlar. Bir nükleer santralde ger-
çekleşebilecek herhangi bir terör eyleminin sonuçları
ağır olacaktır.

-Nükleer santrallerde açığa çıkan radyoaktif atık-
lar daha sonradan silah yapımında kullanılabilir. Bu
teknolojinin yaygın kullanımı, nükleer silahların da
yaygınlaşması anlamına gelmektedir.

-Nükleer enerjinin kaynağı olan uranyum az bulu-
nan bir kaynaktır. Tahminlere göre dünyadaki uran-
yum kaynakları talebe de bağlı olarak 30 - 60 yıl
içerisinde tükenecektir.

-Bir nükleer santalin kurulması için gerekli büro-
kratik ve teknik detaylar da düşünüldüğünde bir sant-
ralin tamamlanması yaklaşık 20 - 30 yıl sürmektedir.
Kısa sürede bir nükleer santral inşaa etmek mümkün
değildir.

Yukarıdaki bilgiler ışığında nükleer santrallerin bir
çözümden çok bir sorun olarak karşımıza çıktığı so-
nucuna varılabilir. Öte yandan global stratejik denge-
ler ve gelişmekte olan ekonomilerin enerji ihtiyacı bu
risklere rağmen nükleer enerjiye yatırım yapılmasına
sebep olmaktadır.

Nükleer enerjiye dair

Türkiye ve Almanya,
Afrika’nın geleceğinde

önemli yer edinebilecek
iki Avrupalı ülke.

Kalkınma geçmişleri ve
tecrübeleriyle kıtanın

gelişmesine katkı 
sunabilecek, siyasi
ajandaları diğer 

aktörlere kıyasla daha
pozitif ülkeler

T ürkiye ve Almanya Afrika’nın gele-
ceğinde önemli yer edinebilecek iki
Avrupalı ülke. Kalkınma geçmişleri

ve tecrübeleriyle kıtanın gelişmesine katkı
sunabilecek, siyasi ajandaları diğer aktör-
lere kıyasla daha pozitif ülkeler. Afrika,
uzun yıllar boyunca devam eden sömürge
yönetimleri ve modern zamanlarda farklı
formlarla devam eden tahakküm çabaları-
nın sonucu olarak günümüzde birçok
problemle karşı karşıya. Bu sorunlar ara-
sında kronik yoksulluk, altyapı eksikliği, iç
istikrarsızlıklar, gıda yetersizliği ve güvenlik
gibi konular öne çıkıyor. Özellikle finansal
kaynak yetersizliği nedeniyle yoksulluk kıta-
nın pek çok ülkesi için en temel sorun. Yıllık
170 milyar dolarlık altyapı yatırımına ihti-
yaç duyan coğrafya, kendi kaynaklarıyla bu
ihtiyaçlara cevap veremiyor. İnsanların
temiz su ve gıdaya erişimi kronik bir sorun
iken pandemi koşulları sağlık sektöründeki
problemleri daha da derinleştirdi. Kovid-19
virüsünün kıta genelinde diğer bölgelere
göre daha yavaş yayılım göstermesine mu-
kabil ekonomik kaynak eksikliği ve sağlık
personeli yetersizliği kriz şartlarını ağırlaştı-
rıyor. Küresel sağlık krizine eşlik eden eko-
nomik zorluklar da kıtanın sahip olduğu
finansal koşullara ek yükler getiriyor. Yeterli
borç bulma imkânının zorluğu, kamu büt-
çelerinin salgın ile mücadelede yetersiz kal-
ması ve zengin ülkelerin yardım yapma
konusunda yeterince istekli olmayışı kıtayı
ekonomik olarak etkisi altına alıyor. Bu sü-
reçte bölgeye yardım yapan az sayıdaki
ülke arasında yer alan Türkiye ve Almanya,
kıtanın küresel krizi daha az hasarla atlat-
masına fırsat tanıdı. İki ülkenin de bölgede
yatırım, ticaret imkanlarının yanı sıra kredi
ve yardımlarla ön plana çıkması diğer ak-
törlere kıyasla kıta ülkeleriyle ilişkilerini stra-
tejik boyuta taşıdı. Zengin doğal kaynakları
nedeniyle son altı yüzyıldır sömürgeci güç-
lerin ekonomik, kültürel ve siyasi etkisine
maruz kalan Afrika ülkeleri bağımsızlıkla-
rını geç bir dönemde sağlayabildi. Deniz

yoluyla ticari üsler kuran Batılı sömürgeci-
ler yaklaşık 500 yıl fiili olarak Afrika toprak-
larında tahakküm kurdu. İkinci Dünya
Savaşı’nın ardından değişen küresel sistem
ülkelerin bağımsızlıklarını kazanmasına
yardımcı oldu. Bu değişim iki kutuplu reka-
beti beraberinde getirirken birçok Afrika ül-
kesi sosyalist modele yakın durdu.
Sovyetlerin dağılmasıyla bölge liberal pi-
yasa şartlarına yeniden dönüş yaptı. Ancak
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya
Bankası gibi uluslararası kuruluşların re-
form önerileri kıtanın gelişimine çok az
katkı sağladı. ABD, Avrupa Birliği (AB),
Japonya ve Çin gibi küresel aktörlerin fi-
nansal kaynakları ve yatırımlarını Afrika’ya
doğru genişletmesi ise kıtada rekabeti bera-
berinde getirdi. Oluşan rekabet bölge ülke-
leri için yeni fırsatlar sağladı. Bu fırsatların
başında ise yatırım, ticaret, kredi ve yardım-
ların farklı kaynaklardan temin edilebilmesi
geliyor. Bu süreçte pek çok aktör Afrika ül-
keleri ile kendilerinin daha fazla yarar sağ-
ladığı bir ilişki geliştirdi. Türkiye, Almanya,
Güney Kore ve Japonya ise daha dengeli ve
iki tarafın da fayda temin ettiği bir ilişki 
yürüttü.

Almanya’nın Afrika politikası

Afrika'ya yatırım yapan Avrupa ülkelerinin
başında Fransa geliyor. Birleşmiş Milletler
Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNC-
TAD) 2020 raporuna göre Fransa'nın Afri-
ka'daki yatırımlarının toplamı 53  milyar
dolar. Fransa'yı 49 milyar dolarla İngiltere,
48 milyar dolar ile ABD ve 29 milyar dolar
ile İtalya izliyor. Burada Fransa'nın Afri-
ka'nın geniş kesimlerini uzun yıllar boyunca
sömürgesi altında tuttuğunu ve yatırımların
bu sömürge ilişkisini sürdürmek üzere di-
zayn edildiğini belirtmek gerekir. Günü-
müzde Afrika'da bulunan 54 ülkeden
27'sinin resmi dilinin Fransızca olması da
sömürge döneminin kalıcı mirası. Yine
Hollanda ve İtalya'nın da yoğun şekilde Af-
rika'yla ilgilenmelerinin temelinde geçmiş-

ten gelen sömürge ilişkilerini maddi yatı-
rımlar üzerinden devam ettirme çabası ol-
duğunu söylemek mümkün. Almanya,
Afrika'ya en çok yatırım yapan ülkeler ara-
sında yer almasa da son yıllarda artan yatı-
rım ivmesiyle dikkat çekiyor. 2008 yılında
sadece 7 milyar dolar olan Afrika'daki
Alman yatırımları 2019'a geldiğimizde 15
milyar doların üzerine çıktı. Ancak Alman
yatırımlarının kıtanın geneline eşit şekilde
yayıldığını söylemek mümkün değil. Ülkeler
arasında ciddi bir uçurum var. Yatırımların
yaklaşık yarısını oluşturan 8,4 milyar dolar
Güney Afrika'ya tahsis edilirken, bunu 1,53
milyar dolar ile Fas takip ediyor. Kiel Cen-
tre'nin raporuna göre Almanya’nın Afrika
yatırımları, dünya genelindeki yatırımları-
nın sadece yüzde 1'ini oluşturuyor ve birkaç
Afrika ülkesinde yoğunlaşıyor. Almanya-
Afrika arasındaki ticaret hacmine bakıldı-
ğında ise Kovid-19'un ikili ticari ilişkileri
önemli oranda etkilediği görülüyor. 2019'a
kadar rekorlar kıran ikili ticaret, Alman
İstatistik Ofisi'nin raporuna göre önemli
oranda düştü. Almanya'nın Afrika’dan it-
halatı 2019 yılında 16,8 milyar dolar iken
2020'de bu rakam 12,4 milyar dolara
düştü. Benzer düşüş ihracatta da dikkat çe-
kiyor. Almanya'nın Afrika'ya ihracatı
2019'da 17 milyar dolar iken, 2020'de 13,9
milyar dolara geriledi. Alman Merkez Ban-
kası'nın raporuna göre Kovid-19 sürecinde
Almanya'nın Afrika'ya yaptığı doğrudan
yatırımlarında da düşüş gözlendi. Örneğin
2019’da Sahra Altı Afrika'da 898 milyon
dolar olan doğrudan yatırım, 2020'de 726
milyon avroya geriledi. Afrika ülkelerine ya-
pılan doğrudan yatırımlara sektörler ba-
zında bakıldığında ise ülkeler arasında ciddi
farklılıklar dikkat çekiyor. Örneğin Alman
yatırımlarının yüzde 50'den fazlası üretim
sektöründeyken, İngiltere’nin yaklaşık
yüzde 5, Fransa'nın ve ABD’nin ise yüzde
10'dan daha az oranda üretime yatırım
yaptıkları görülüyor. İngiltere’nin Afri-
ka'daki yatırımlarının yüzde 50'si, Fran-
sa'nın ve ABD'nin ise yaklaşık yüzde 30'u
doğal kaynaklardan oluşan emtia sektö-
ründe bulunuyor. Bu oranlardan yola çıka-
rak Almanya'nın kıtada üretime, dolayısıyla
istihdama ciddi manada katkıda bulundu-
ğunu söylemek mümkün. Zira 2017 ra-
kamlarına göre Afrika'da bulunan 850
Alman şirketinde yaklaşık 200 bin kişi istih-
dam ediliyor.

TURK & ALMAN
IS BIRLIGI

Türkiye de Almanya gibi son yıllarda
Afrika'da doğrudan yatırımlarını artı-
rıyor. 2003'te Afrika'da 12 elçiliği ve
yaklaşık 100 milyon dolar doğrudan
yatırımı bulunan Türkiye, 2021 itiba-
rıyla elçilik sayısını 42'ye, doğrudan
yatırımı ise 8 milyar dolara çıkardı.
Türkiye’nin bölge ülkeleriyle yaklaşık
22 milyar dolarlık ticaret hacmi bulu-
nuyor. 2021 yılı rakamları ile kıtada
Türkiye 8, Almanya 15 milyar dolar-
lık doğrudan yatırım stokuna sahip.
Ticaret hacimleri ve yatırım stokları
dikkate alındığında Türkiye ve Al-
manya Afrika’da önemli aktörler ara-
sında yer alıyorlar. Fakat diğer
ülkelere kıyasla Ankara ve Berlin’in
bölgede daha büyük bir potansiyeli
var. Mevcut potansiyelin küresel sal-
gın sonrası daha görünür hale gel-
mesi ise Afrika’nın ihtiyaç duyduğu
kaynaklara ulaşmasına yarar sağla-
yacak. Araştırmalar Afrika'nın sahip
olduğu insan kaynağı ve kalkınma
potansiyeliyle birçok ülkeyi salgın
sonrası kıtaya çekeceğini gösteriyor.
Diplomatik temsilcilikler açısından
hem Almanya hem de Türkiye Afri-
ka'nın genelinde aktif. Dünyanın en
fazla diplomatik temsilciliğine sahip
ülkeleri Almanya ve Türkiye, Afri-
ka’nın gelişimine adil şekilde katkı
sunabilecek güçler. İki aktörün kamu
kurumları, vakıf ve yardım kuruluş-
ları ile kültürel ve sosyal politikalara
önem vermesi ise sadece ekonomik
alanın değerlendirilmediğine işaret
ediyor. Farklı aktörlerin güçlü şekilde
yer aldığı Afrika kıtası, Türkiye ve Al-
manya için yeni fırsatların olduğu,
kalkınma tecrübelerini aktarabilecek-
leri ve bölgenin gelişmesine daha
fazla katkı sunabilecekleri bakir bir
coğrafya. Bu açıdan Türkiye ve Al-
manya arasında oluşabilecek iş bir-
liği imkânları bütün taraflara, en
başta ise Afrika halkına daha fazla
yarar sağlayacaktır. Ankara ve Ber-
lin’in kıta genelinde birlikte çalışma
imkânının potansiyeli yüksek iken
Alman sömürge döneminin negatif
etkilerini unutmamak gerek. Taraflar
arasındaki ticari rekabetin ve siyasi
uyuşmazlığın da iş birliğine gölge dü-
şürmesi ihtimal dâhilinde. Öte yan-
dan Almanya ve Türkiye’nin bölgede
küresel rakiplerine kıyasla Afrika’ya
daha eşitlikçi bir perspektif sunabile-
ceği de aşikâr.

Sonuç nereye
varacak?

Pınar’ın acısı
hala yürekte

MuğlaSıtkı Koçman Üniversitesi
İktisat Bölümü öğrencisiyken eski
erkek arkadaşı tarafından öldürülen

Pınar Gültekin'in ailesi, acı olayın ardından İs-
tanbul'dan memleketleri Bitlis'in Hizan ilçesine
dönüş yaptı. Hayatının baharındaki kızlarını
kaybetmenin acısıyla yaşama tutunmaya çalı-
şan aile, her hafta ilçeye bağlı Gayda köyüne gi-
derek Gültekin'in mezarı başında dua ediyor.
Mezar taşına, "Gözlerinde cennet saklı Pınar.
Sonsuz yaşamda bu ayrılık bir gün gibi gelecek.
Sen toprağın bağrında uyuyor, kalbimizde yaşı-
yorsun. Mekanın cennet olsun. Seni çok seven
ailen" yazısını yazdıran Gültekin ailesi, mezarın
bakımını yaparak, çiçekleri suluyor.

En ağır cezayı almalarını istiyoruz

Eşiyle kızının mezarını ziyaret eden baba Sıddık
Gültekin, Muğla'da bir yıl önce hunharca katle-
dilen ve yakılan kızını teşhis bile edemediğini
belirtti. O günden bu yana tarifi imkansız acılar
yaşadıklarını, ailece psikolojik tedavi gördükle-
rini anlatan Gültekin, "Pınar Gültekin öldü ve
geri gelmeyecek. Tek dileğimiz bundan sonra
başka Pınar'lar ve kız çocuklarının ölmemesi.
Hunharca katledilen 27 yaşında kızımız var.
Caninin yaptığı eylem ortada ve tüm Türkiye

tarafından biliniyor. Bir yıldır mahkemelere
gidip geliyoruz. Her şey ortada. Umarım adalet
yerini bulur. Bugün benim başıma gelen yarın
başkasının başına da gelebilir." diye konuştu.
Pınar Gültekin'in okumayı çok sevdiği için eğiti-
mine gereken desteği verdiğini anlatan Gülte-
kin, kızının 6 yıl Muğla'da okuduğunu ifade etti.
Çok üzüntülü olduklarını ve büyük acılar yaşa-
dıklarını aktaran Gültekin, şöyle konuştu: "Her
hafta mezarı başına geliyorum. Pınar için işimi
gücü İstanbul'da bıraktım her hafta ziyaretine
gelmek için Hizan'a yerleştim. 30 yıldır İstan-
bul'daydım. Yalnız Pınar ölmedi, onunla birlikte
hepimiz öldük. Katil zanlılarının en ağır cezayı
almalarını istiyorum. Kamuoyuna da sesleniyo-
rum, bu davanın arkasını bırakmasınlar. Çok
zor bir yıl geçirdik. Uyuyamıyoruz, her gün acı-
larımız kat kat artıyor. Arkadaşlarım ve akraba-
larım bizi teselli ediyor. Bir insanı hunharca
öldürmek, yakmak, varile koymak, beton dök-
mek ve götürüp dereye atmak kader ve insanlık
değil. Kızıma iftiralar atıldı." Pınar Gültekin'in
annesi Şefika Gültekin ise bir yıldır ölü gibi ya-
şadıklarını belirterek, "Katilin en ağır cezayı al-
masını istiyoruz. Onun idam edilmesini
istiyorum. Evlat acısı çok zor. Allah kimseye
göstermesin." dedi.

Kızları Pınar Gültekin'in geçen yıl
öldürülmesinin ardından memleketleri
Bitlis'in Hizan ilçesine yerleşen 
ailesi, kızlarının Gayda köyündeki
mezarını her hafta ziyaret ediyor
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B u yazı aslında 2018’de yazılmıştı; ama,
özellikle son Amerikan Seçimlerinin de
etkisiyle konu aktüel hale geldiği için,

bazı ilavelerle onu yeniden yayınlıyorum...   
Arabaya bindiniz ve kontak anahtarını çevirerek
arabayı çalıştırdınız, sonra da vitese takıp gaz
veriyorsunuz, ne olur, araba öne doğru ivmele-
nerek harekete geçer!.. Bu ara başka ne olur
peki?.. 

Bunun da cevabını herkes biliyor aslında!..
Araba öne doğru ivmelenince, şekilde G ile gös-
terilen başka bir “kuvvetin” sizi  geriye doğru “it-
tiğini” hissedersiniz ve bu “kuvvetin” etkisiyle
geriye-koltuğa doğru kaykılırsınız! Sonra tabi,
araba  belirli bir hıza ulaşınca bir de bakarsınız ki
sizi geriye doğru “iten” o G “kuvveti” de kaybol-
muş!.. Aynı durum her vites değiştirmede, araba-
nın öne doğru her ivmelenmesinde
tekrarlanacaktır; ta ki araba istenilen sabit bir
hıza ulaşana kadar. O hıza ulaşınca ortada artık
ne sizi geriye doğru iten bir G “kuvveti” kalır, ne
de öne doğru ivmelendirici bir K kuvveti!.. Bu
durumda yer küreyle olan sürtünmeden ve hava
direncinden dolayı araba enerji kaybedeceği için,
bunu önlemek, kaybedilen enerjiyi takviye etmek
amacıyla sizin  bir miktar gaz vermeniz yeterli
olacaktır, o kadar...
Bir nokta daha var, hemen onun da altını çizerek
yolumuza öyle devam edelim... Birden önünüze
bir engel çıkıyor ve siz aniden fren yapmak zo-
runda kalıyorsunuz!.. Özünde gene aynı şey!..
Bir -K kuvvetinin etkisiyle araba yavaşlarken, siz
de kendinizi birden tekrar ortaya çıkan o G “kuv-
vetiyle” (ama bu kez ilk hareket yönünde) öne
doğru itiliyor hissedersiniz!..
Sanıyorum, gaz verdiğiniz zaman arabayı ileriye
doğru ivmelendirerek çeken o K kuvvetinin ne ol-
duğunu, bunun nasıl ortaya çıktığını açıklamaya
gerek yok... Peki o, ivmelenme ve fren yaparak
durma anında geriye ve ileriye doğru ortaya
çıkan G “kuvveti” ne oluyor, bu nedir?.. 
Fizikte buna “ATALET KUVVETİ” deniyor!..
Ama aslında bu durumda  öyle ortada K kuvve-
tinde olduğu gibi “kuvvet” diyebileceğimiz bir
kuvvet falan söz konusu değildir! Bu yüzden de
zaten ona “kuvvet olmayan kuvvet” anlamında
“atalet kuvveti” deniyor!..
Şimdi, yukardaki şekilde, küreselleşme sürecinde
yaşadığımız gerçeğini unutmadan, arabanın ye-
rine gelişmiş kapitalist ülkeleri (örneğin Ame-
rika’yı), arabayı kullanan insanın yerine de
buradaki geleneksel ulus devlet insiyatifini ve
bunun kitleler içindeki uzantılarını-köklerini ko-
yarak küreselleşme süreciyle birlikte arabanın kü-
resel düzeyde öne doğru ivmelenmesine paralel
olarak bu ülkelerde ne olup bittiğini anlamaya
çalışalım!..  
Eskiden, yani 21. Yüzyıl öncesinde -“21. Yüzyıla
özgü küreselleşme süreci” öncesinde- durum
açıktı!1 Bu durumda, ulus devletin kanatları al-
tında gelişip büyüyen sermaye ile ulus devlet ara-
sında hiçbir çelişki yoktu. Tam tersine, sermaye
ancak  kendi ulus devletinin koruyucu kanatları
altında dünya pazarlarına açılarak ulus devletin
silahlı gücüyle yarattığı nüfuz bölgelerini pazar

olarak kullanabiliyordu. Bu dönemde yaşanılan
bütün o savaşların, dünya savaşlarının falan ne-
deni de zaten kapitalist ülkelerin kendi aralarında
dünya pazarlarını yeniden paylaşmaları kavga-
sından başka bir şey değildi!..
Ancak, ne zaman ki “soğuk savaş” sona erdi,
“kapitalist ve sosyalist” olarak ikiye bölünmüş
dünya yerini tek bir sisteme bıraktı, “küreselleşme
süreci” adını verdiğimiz 21. Yüzyıla özgü yeni bir
süreç ortaya çıktı, bu durumda artık işlerin değiş-
tiğini görüyoruz!.. 
İçine girilen bu yeni süreçte, artık dünya pazarla-
rına açılmak için sermayenin ulus devletin  koru-
yucu kanatlarına ihtiyacı kalmıyordu; tam
tersine, ulus devletin sınırları ve koruyucu kanat-
ları küresel bir oyuncu haline gelen sermaye için
engel haline dönüşmeye başlamıştı!.. Tıpkı o
ipek böceği kurtçuğu gibi  kendi ördüğü kozası-
nın içinde kanatlanıp  kelebek haline gelen ser-
maye, artık “küresel bir oyuncu” haline
dönüşerek, ulus devlet kabuklarını sırtından at-
maya, dünyanın dört bir yanına uçup giderek,
neresi kendisi için kârlı ise oraya konup, orada
üretim faaliyetini sürdürmeye başlamıştı... Daha
başka bir deyişle, dünya pazarlarında daha çok
yer tutulabilmek için  sermayenin artık  arkasında
ulus devlet desteğine, onun silahlı gücüne ihtiyacı
yoktu! Önemli olan, bir malı rakiplerinden daha
hızlı bir şekilde, daha iyi kalitede ve daha ucuza
üretebilmekti. Ki, bunun da yolu,  yeni bilgilere

sahip olmaktan, bunları teknolojiye uygulayabil-
mekten geçiyordu... Yani,  dünyanın herhangi bir
köşesinde örneğin televizyon alacak olan bir
müşteri artık bunu üreten firmanın ulusuna, di-
nine, ideolojisine vb. bakmıyor, onun kalitesine,
en son teknolojiye sahip olup olmadığına ve de
tabi fiyatına bakarak karar veriyordu. Ve kimse de
onu bu konuda engelleyemiyordu!..    
İşte, 21. Yüzyılın -ona damgasını vuran “küresel-
leşme sürecinin”- en önemli gerçeği budur... Bu
temel olguyu kavramadan içinde yaşadığımız sü-
reçte başka hiçbir şeyi kavramak mümkün 
değildir!..

Şimdi tekrar başa dönelim: 

Soğuk Savaş sona erip de dünya pazarlarının
ikiye bölünmesi olayı sona erince, gelişmiş kapi-
talist ülkeler -buralardaki ulus devlet güçleri-
buna çok sevindiler. Bunu kapitalizmin -kapita-
list ülkelerin- küresel zaferi olarak selamladılar!..
Öyle ki, zafer sarhoşluğu içinde, yeni açılan bu
sürecin ilerde ne türden gelişmelere yol açabile-
ceğini  hiç düşünmeden bütün güçleriyle bunu
desteklediler.  Onlar halâ, 20.Yüzyıl’da olduğu
gibi, sermaye ve ulus devleti tek bir bütün sayı-
yorlardı!.. Bu inançla sandılar ki, “oh ne güzel,
sermaye ihracının önündeki bütün engeller
kalktı” artık! Ve, 20. Yüzyıl kalıntısı “emperya-
lizm” anlayışlarıyla  zafer çığlıkları atmaya 
başladılar!.. 

Ancak, gelişmiş ülkelerin ulus devletleri ve varo-
luş koşullarını 20. Yüzyıl kalıntısı bu eski zemin
üzerinde üretebilen unsurlar bir süre sonra far-
kına vardılar ki, işler hiç de öyle düşündükleri
gibi gitmiyordu!.. Birden, “küreselleşme süreci”
denilen ve dünya pazarlarını tekleştiren  bu yeni
sürecin, -o sermaye için ideal koşulları sağlasa
da- kendi aleyhlerine çalışmaya başladığını his-
settiler!.. Çünkü, “gelişmekte olan ülkelerde” üre-
tim maliyetlerinin daha az olduğunu gören
sermaye, buralarda  yapılan yatırımın daha karlı
hale geldiğini  farkedince -üstelik bu şekilde pa-
zarı genişleterek yeni pazarlara sahip olmanın da
mümkün hale geldiğini görerek- artık eski anava-
tanlarında ya hiç, ya da çok az yatırım  yapmaya
başlamıştı!.. 

Sonuç mu?..

Çin’di, Hindistan’dı, Brezilya’ydı, Türkiye’ydi
falan derken  üretici güçler buralarda geliştikçe
gelişmiş ülke ulus devletlerinin ve bu yeni sürece
ayak uyduramayarak kaderleri bunlarla bütün-
leştirmiş olan insanların hayal kırıklığı artmaya
başladı, öyle ki, bu insanlar eski güzel günlerin
geride kalmaya başladığını gördükçe korkuya ka-
pılarak gittikçe hırçınlaştılar!.. 
Burada altını çizmemiz gereken noktanın, kor-
kuya kapılarak hırçınlaşan ve adına “küresel-
leşme” denilen bu yeni sürece karşı nefret
duyguları beslemeye başlayanların sadece geliş-

miş ülke ulus devlet yöneticilerinden ve varoluş
koşulları 20. Yüzyıl anlayışlarıyla sınırlı olan -
petro kimya, silah sanayii vb. - eski tipten ser-
maye çevrelerinden ibaret olmadığıdır!..
Yatırımların neredeyse durma noktasına gelmesi,
işçilerin yerini robotların almasıyla  işsizliğin art-
ması, yaşam koşullarını 21. Yüzyıl Bilgi toplumu
dinamikleriyle yeniden üretemeyen  insanları da
etkiliyor, onları da “yarın” korkusuyla yeni arayış-
lar içine sokuyordu... 
İşte, “yeniden büyük Amerika” sloganının büyü-
süne kapılarak kitleleri Trump’un arkasında top-
layan sürecin özü budur... (İngiltere’nin “Brexit”
refleksinin, Fransa’nın, 20. Yüzyıl kalıntısı ulus
devletçi girişimlerden medet ummasının ve diğer
gelişmiş Avrupa ülkelerinde yükselen “yeni sağ”
hareketlerin altında yatan  neden budur!..) 
Peki, suyun akışını geriye döndürmek mümkün
müdür? “Küreselleşme süreci” denilen olay, öyle
bazılarının isteyip istememesine bağlı olan süb-
jektif bir süreç midir?.. Hayır, değildir tabi!..  Bu
konuyu başka çalışmalarda daha önce çok ele
aldık. Bu nedenle bu yazı çerçevesinde olayın bu
boyutuna tekrar girmek istemiyorum... Burada,
büyük tablonun tamamlanması açısından, kı-
saca da olsa, altını çizmek istediğim başka bir
konu daha var!..
Tamam, “küreselleşme süreciyle” birlikte gelişmiş
ülkelerde olup bitenler bunlar... Peki ya bu arada,
madalyonun “gelişmekte olan ülkeler” adı verilen
öteki yüzünde neler oluyordu?.. 
Bu konuyu da gene daha önce birçok kez ele
aldık. Ancak, araba metaforundan yola çıkarak
(diğer gelişmekte olan ülkeleri bir yana bırakıp)
bir süredir Türkiye’de yaşanılan sürece 
yoğunlaşalım:  
Ne zamanki gelişmiş ülke ulus devletleri sürecin
kendi aleyhlerine dönmeye başladığını farkederek
gelişmekte olan ülkelere doğru kaçıp giden ser-
mayeyi tekrar eski anavatanlarına döndürmek
için frene basmaya başladılar, o andan itibaren,
tıpkı araba fren yapınca öne doğru kaykılan o
insan gibi, bizdeki yöneticiler ve onların izinden
giden insanlar da bilinç dışı bir şekilde atalet ref-
leksiyle 20. Yüzyılı geri getirmeye çalışan gelişmiş
ülke ulus devletleriyle aynı zemine inip, onların
frene basma hareketine karşı bilinç dışı bir ref-
leksle onlara bu alanda karşı koyma yoluna 
girdiler...  
İşte olay budur. Dikkat ederseniz başlangıçta bu-
ralarda -Türkiye’de- K kuvveti sistemi ileriye
doğru iten-çeken bir kuvvet iken, 2 daha sonra
gelişmiş ülkelerin frene basmasıyla birlikte ileri
doğru olan o K kuvvetinin yerini yavaş yavaş
negatif bir  -K kuvvetinin almaya başladığını gö-
rürüz... Buna bağlı olarak da bilinç dışı bir ref-
leksle -atalet kuvvetiyle- gene ulus devletçi bir G
kuvveti ortaya çıkar...

Peki neden yanlış oluyor bu refleks? Gelişmekte
olan bir ülkenin -örneğin Türkiye’nin- ulus dev-
letçi reaksiyonları neden yanlış oluyor?.. 
Yanlıştır, çünkü daha önce -küreselleşme süreci-
nin o ilk döneminde- arabayı ileri doğru iten dış
dinamik sadece gelişmiş ülkelerin desteği olma-
yıp, bu işin arkasında yatan küresel sermaye  in-
siyatifi idi. Bu nedenle, gelişmiş ülke ulus
devletleri frene basınca yapılacak iş, onlarla küre-
sel sermaye arasındaki çelişkiyi göz önüne alarak
provokasyona gelmemek, tam tersine -küresel
sermaye düşmanlığı yapmak yerine- küresel ser-
maye ile ilişkileri daha da geliştirerek gelişmiş
ülke ulus devlet gericiliğine karşı onlarla aynı kul-
vara inmeden  kendi yolunda ilerleyerek karşı ko-
yabilmekti... 
İşte, başlangıçta esen küresel rüzgarları da arka-
sına alarak ilerleyen Türkiye’nin, daha sonra ge-
lişmiş ülke ulus devletleri frene basınca onlarla
aynı kulvara inerek onlara orada cevap vermeye
kalkmasının ardında yatan yanlış budur... Bu
kadar basit her şey!.. “Yerli-milli” olacağım der-
ken işin küresel boyutunu gözden kaçırdığın an,
seni böyle kendi alanlarına -20. Yüzyıl kulvarla-
rına- çekiverirler işte!.. İleri giderken geriye doğru
kulaç atmanın diyalektiği bundan ibarettir!.. 
Sonra da siz tutar, “reformlar yaparak” kaçıp
giden küresel sermayeyi tekrar ülkeye getirmek
için uğraşır durursunuz!! Önce zihniyetin değiş-
mesi, olayın duygusal reaksiyonlar düzeyinden
bilişsel düzeye çıkarak kavranılabilmesi gerekir...

Son bir nokta daha!

Sizce, şu anki duruma göre, Amerika’da seçim-
lerin bir kazananı mı, yoksa bir kaybedeni mi
vardır? Bence kaybedeni!.. Amerikan halkı
Trump gibi  20. Yüzyıl kalıntısı bir dinazoru sır-
tından atmıştır o kadar!.. Demokratların ve Bi-
den’in sürecin “kazananı” haline gelebilmesi
için -ve Trump gibi dinazorların tekrar hortla-
masına olanak vermemek için- acil olarak
hemen Trump’a oy veren o kitleleri de kucakla-
yacak,  21. Yüzyıl süreçlerine uygun bir SOS-
YAL DEVLET programı geliştirip, hiç vakit
kaybetmeden bunu açıklaması gerekir... Bi-
den’in en son imzaladığı bazı kararnameler,
özellikle de iklim değişikliğine ilişkin Paris Söz-
leşmesi’ne tekrar geri dönme kararnamesi falan
bu yönde atılan çok önemli bir adımdır, ama
yetmez!.. İnsanların, süreç içinde,  işsiz güçsüz
aç kalacağız korkusundan kurtulmaları lazım...
İşsiz mi kaldın, önce işsizlik parası alacaksın,
hala iş bulamadın mı o zaman bulana kadar
asgari geçim endeksine uygun bir sosyal yardım
paketi var önünde... Yani sana denecek ki, bak
ya yeni sürece uygun olarak kendini yenile, yeni
bilgiler üreterek kendine yeni süreç içinde bir yer
bul -tabi bunun olanaklarını da sağlayarak- ya
da şu anki durumunu devam ettirerek bu ha-
linle kalırsın... Amerika’da bunların hiç biri
yok... Eğer bu adımlar atılmazsa yarın Trump
veya başka bir dinazor yeni bir parti kurar ve bu
sefer daha büyük sorunlara yol açar...

SONUÇ: 21. Yüzyıl süreçlerinde yol alırken,
içinde siyasetin de yeniden üretildiği bütün üst
yapının buna uygun hale getirilmesi gerekiyor...    

NOT: Bu yazı arşivden alınmıştır.
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S anatçı bir ailede dünyaya gelen Ege
Aydan, hayatının bilinmeyen yönlerini an-
lattı., annesi Sevda Aydan’ın, Tekin Ak-

mansoy ve Leman Çidamlı ile rol aldığı Türk
dizi tarihine damgasını vuran "Kaynanalar’a ilk
dahil oluşunu, yıldızının parladığı "Yarın Artık
Bugündür" dizisiyle "İstanbul Kanatlarımın Al-
tında", "Yaprak Dökümü", "Asmalı Konak" ve
"Behzat Ç." adlı yapımlarda rol alma hikayesini,
30'dan fazla sergiye imzasını attığı resim sana-
tında "Kese kağıdına desen" adlı projesini 
aktardı.

4Merhaba nasılsınız? Eskişehir’den geldiniz.
Ege Aydan: "İyiyim yorgunuz aslında.
Evet burada denk geldik buluştuk. Ben
yoruluyoruz filan diyorum ama
hani karşılığını gördüğümüz,
emeğimizin karşılığı güzel
değerlendirildiği için ekip
olarak söyleyebilirim on-
ların da adına, herkes
çok mutlu."

4Başkanım diyelim,
değil mi size?
"Başkanım, herkes öyle
söylüyor zaten. Sivrihi-
sar'da da sokakta, Başka-
nım hoş geldin', 'Başkanım,
güle güle' filan."

4Taleplerde bulunuyorlar mı size ilçeleri
için?
"Bulunmazlar mı? Ne espriler oluyor. 'Buradaki
yollar çok kötü. Lütfen yaptırır mısınız?' Birisi de
'Deniz istiyoruz.' diye dalga geçmiş."

4Kızınız Asuman'ın (Hazal Çağlar) iyi eğitim
almasını isteyen bir babasınız dizide. Fakat kızı-
nızın sesi çok güzel ve Ramazan’la bir ilişkisi var.
Nedir son durumu?
"Aslında çok güzel bir konuya değindin. Tabii se-
yirci de iki sevgilinin buluşmasını çok istiyor. Ben
gerçekte de kız babasıyım. Ağabeyim de (Efe
Aydan) kız babası. Aileden gelen de bir şey var ve
Türk toplumunda da böyle, yani biz kızlarımızı
biraz sakınırız. Onlar bizim prenseslerimizdir.
Ben, belediye başkanının tutumunu yadsımıyo-
rum. Doğal olarak onun okumasını ve iyi eğitim
almasını istemesinden yanayım. Ama tabii ki
bazı prensiplerde zaten anlaştılar. Her baba biraz
kıskançtır kızına karşı ve yavaş yavaş kırılır. Kızlar
da ufak bir mücadeleyle aslında babayı eğitir. Bu
biraz pedagojik olarak da böyle gelişir sosyolo-
jide. O kırılmayı biz burada yaşadık ve sonunda
Belediye Başkanı Münir de 'Ancak iyi bir sınav
sonucundan sonra makul şekilde görüşebilirsi-
niz.' diyerek ortak paydada buluştu."

4İki kız çocuğu babasısınız. Normalde bu rol
de sizin için bir deneyim olmalı değil mi?
"Tabii düşündüm, düşünmedim değil. 'Üç-beş
gün sonra bunları yaşıyor olacağım, vay.' dedim,
yani aklımdan geçti."

4Gelenekçi bir baba mısınız?
Ege Aydan: "Değilim diyorum ama şimdi bu di-
zide bunu çekerken biraz tutucu mu olacağım
acaba? Bilemedim. Çünkü güvenmiyorum
ben şeye. Gençlere güvenmemek değil de,
toplum şu an beni ürkütüyor. Gençlerin
yaşayacağı şeylerin biraz denetim al-
tında olmasından yanayım. Ya işte tutu-

cuyum. Daha ne konuşuyorum? Tutucuyum
demek ki. Bunları söyleyen tutucudur."

4Klasik bir söz var, 'Evladım sana güveniyorum
ama etrafa güvenmiyorum', değil mi?
"Şimdi işte ben de o tuzağa düşüyorum. Ben kı-
zıma tabii ki çok güveniyorum. Onu mücadeleci
olarak yetiştirmeye çalışıyorum. Deneyimlerimle
ben de eğitileceğim. Ben de bu duygularımı yon-
tacağım belki biraz. Yani çok samimi konuşuyo-
rum, açık açık söylüyorum ama çıkış noktamda
ürküyorum, yani tedirgin oluyorum."

4 Bir oğlunuz da var.
Ege Aydan: "Evet, mesela onu daha
rahat yetiştirdim. Ona da tabii çok gü-

vendim. Hiç kötü bir şey yansıt-
madı bana Allah'a şükür. Erkek

olduğu için belki de daha ra-
hatız."

4Allah sağlık sıhhat
versin hepsine.
"Amin, sağ ol, tabii."

"Doğal bir sanat
okulunda okumak,
beni hayata daha

iyi hazırladı"

4Ankara doğumlusunuz
ve evinizin penceresi Anıtka-

bir’e bakıyormuş doğru mu?
"Aaa, nereden biliyorsunuz? Ya bu bil-

giler çok güzel gerçekten. Gençlik Cad-
desi'dir orası. Orada büyüdüm. Daha

sonra da oradan ailemle Çankaya’da Vali Dok-
tor Reşit Caddesi, şimdiki Cinnah Caddesi'ne ta-
şındık. Sonra orada uzun bir süre Çankaya
İlkokulu'nda okudum. Sonra işte İstanbul mace-
rası. Hayat öyle geçiyor."

4Aslında çok özel bir lokasyonda ve sanatın
içinde olan bir ailenin içine doğmuşsunuz. Rah-
metli anneniz Sevda Aydan sanatçı, operacı, ba-
banız aynı şekilde 
"Evet, dayım da senfoni orkestrasından. Başka
röportajlarda şanslı olduğumu söylemiştim. En
azından yetiştirildiğim yer sonucunda arzu etti-
ğim mesleği seçme şansını yakaladım. Piyano
içinde büyüdüm çok küçükken. Tiyatroyu saymı-
yorum bile. Opera ve bale izlemenin dışında,
sahne arkası provalarını izleme şansına da sahip-
tim. Yani bunlar tabii ki beni oluşturan şeylerdi.
Birçok ressam tanıdığımız vardı. Onların atölye-
lerine gitme şansım vardı. Böyle baktığım
zaman, gençlerle empati kurduğumda, çok şanslı
olduğumu düşünüyorum. Doğal bir sanat oku-
lunda, çok iyi hocalarla okumak, beni hayata
daha iyi hazırladı tabii. Benim gibi başka sanatçı
oğulları, çocukları filan da vardı. Onlarla da çok
iç içe gelir, arkadaşlık ederdik."

4Kimleri konuk ederdiniz evinizde?
Ege Aydan: "Herkes gelirdi. Çok sevilirdim. Biraz
şans, nasıl söyleyeyim? Ailem de o konuda beni
rahat bırakıyordu. Yani o zamanki bütün ünlüle-

rin oğulları, kızları, kim
varsa bizim eve 

gelirdi."

4İyi arkadaş-
lıklar kurdu-
ğunuz
sanatçı aile-
lerin çocuk-

larıyla özel bir anınız var mı çocukluğunuzdan
ya da kulis anıları, çocukluğunuzda operanın
içinde dolaşırken mesela?
"Küçükken öyle operaya girmek yani sanatçıla-
rın çocuklarını oraya getirmeleri ve içeriye sok-
maları çok kolay bir şey değildi. Kartla
giriliyordu, yasaktı. Hatta arabada beklerdik
filan. Babam işini bitirip gelip bizi alırdı ve eve
dönerdik. Ama bir gün izin gibi bir şey olmuş.
Biz sahneye girebilmiştik. Sahnenin arkasında
operanın kantinine girdiğimizde çok hoş bir ko-
kuyla karşılaşmıştım, ki 6-7 yaşlarında filanım.
Balerinler, point shoes ayakkabılarını tamir eder-
ken, gom ya da makyaj yapıştırma malzemesi
kullanır. Eterle karıştırılır. Gomalak denir. Res-
samlar da bunu kullanır. O koku beni o kadar
çok etkilemişti, yani o sahnenin, kantinin ko-
kusu... O sırada provadaki bir balerin, bir operacı
girmişti o kostümlerle. Benim tabii aklım uç-
muştu, o yaşta onları o kadar yakından görünce.
'Ben de burada çalışmak, bu kantinde çay içmek
istiyorum.' demiştim. Yani o koku, bu mesleği
seçmeme sebebiyet vermiştir. Konservatuvardan
mezun olunca koşa koşa geldiğimde, kantinin
yeri değişmişti. O koku bile oradaydı ama o kan-
tin artık daha büyük bir mekana dönüşmüştü.
İşte bu da hayat, ilginç."

4Lise hayatınız İstanbul'da geçmiş ve o dö-
nemde de bale yapmışsınız, öyle mi?
Ege Aydan: "Yok bale, daha küçükken seçtiğim
bir şey. Çünkü ilkokul üçüncü sınıfta aldıkları bir
yer o. Evet gittim o dönem İngiliz hocalar vardı
ve onlar bizi kontrol etti. Bir süre, bir ay filan ders
aldım. Basketbolcu olabileceğimi, iyi bir balet
olamayacağımı söylemişlerdi. Boydan ötürü bale
hayatım böyle kısa sürdü. Ama daha sonra 15
yaşında filan konservatuvara girdim. O zaman
hem ortaokuldan hem liseden tiyatroya alını-
yordu. Ben de lise 1'den ayrılıp konservatuvara
girdim. Yani İstanbul'dan tekrar Ankara'ya 
döndüm."

4O dönemlerde ağabeyiniz Efe Aydan basket-
bola başlamış mıydı?
"Evet, tabii başlamıştı."

4Birlikte basketbol oynamış mıydınız?
Ege Aydan: "Evet, Galatasaray'da oynu-
yorduk. Onu o zamanlar Kadıköy’den
gelen Aydan Siyavuş yetiştiri-
yordu. Rahmetli Nur Abimiz
vardı, o da beni yetiştiri-
yordu ama 'Bundan bas-
ketbolcu olmaz ya.' diye
dalga geçiyorlardı. Ben
çok yaramaz bir çocuk-
tum. Sonra ağabeyim
devam etti. Ben konser-
vatuvar için Ankara'ya
geri döndüm. O zaman
basketbol hayatım bitti
ama eskrime başlamıştım
okulda. Eskrim bayağı bir ders-
tir. Sınıfta kalabilirsin yani o ders-
ten. Ben o konuda çok yetenekliydim.
Okul şampiyonu olmuştum ama müsa-
bakalar tiyatroyla çakıştığı için devam
edemedik. Yani öyle kaldı."

4Spor disiplini çok farklı galiba, öyle mi?
"Yani eskrim özellikle reflekslere yönelik, anlık
yaptığınız bir şey. Sahnede ise mesela Shakes-
peare oynadığınızda mutlaka kılıç kullanıyorsu-

nuz, bilmeniz gerekiyor (kılıcı) nasıl tutmanız ge-
rektiğini. Bizi, Broadway'e hazırlarmış gibi yetiş-
tirirlerdi. Çok iyi bir okul, konservatuvar olarak
da dersler olarak da. Klasik danslar, milli danslar,
solfej, şan, piyano, bütün bunları ders olarak
gördük."

4Başarılı olmuş olmalısınız ki mezun olur
olmaz Devlet Tiyatrolarına başlamışsınız?
"O da bir şans işte. O dönem mezun olanların
Bursa'ya, İzmir'e tayini çıkıyordu. Rahmetli
Ergin Orbey mezun olduğumuzda bir gençlik
projesi yapmıştı. Orada da bir başrol vermişlerdi
bana. 'Cephede Piknik', onunla beraber bütün
Anadolu'yu dolaşıp bu işe öyle başlamıştım.
Sonra Ankara kadrosunda devam ettim."

4Daha sonra da yönetmenlikle devam ettiniz
değil mi?
"O da 1990'lara geliyor. Yani ben 1977-1978'de
mezun oldum. 1990'da artık rejisörlüğe başla-
mıştım. Hem oyunculuk, hem rejisörlük yapıyor-
dum. Rejisör olarak da gitmediğim bölge
kalmadı. Her tarafa emeğimi, hizmetimi götür-
düm. Hep iyi bir ağabey, iyi bir öğretmen, iyi bir
rejisör olma sorumluluğumu oralarda yerine 
getiriyordum."

4 1994 yılında hem "Candan Can Kopartmak"
oyununuzla ödül aldınız hem de daha sonra
"Aşk Mektupları", "Yolun Sonunda" oyunlarıyla
reji ve en iyi yapım ödülleri aldınız sanırım?
"Evet, aldım. Güzel şeyler bunlar. Hani, 'Tiyatro-
culuk suya imza atmaktır.' deniyor ya, geldi geçti

gerçekten. Böyle siz söylediğiniz zaman
hepsini oluşturmak, o sonuca varmak.

Böyle bir cümle olarak geçiyoruz
ama biz bilmiyoruz ki, o cüm-

leye doğru koşturuyoruz.
Bir emek sarf ediyoruz.

Sonucunu gördüğü-
müzde tabii çok mutlu
olup daha yukarıya
kendimizi taşımaya ça-
lışıyoruz. Böyle böyle
bugünlere kadar geliyor

insan."

4 Ödüller alındığı dö-
nemde bir sanatçı için evet

belki çok önemli...
"Ama sanat kurumu filan çok değerli

kurumlar yani. Oradan ödül almak kolay
değil. Tabii alınca baş köşemizde duru-

yordu, onunla övünüyoruz. Hala da öyledir, Ben
çok memnun oluyorum."

4 Evet ödülü aldığınız zaman çok seviyor ve he-
yecanlanıyor olmalısınız. Ancak yıllar geçtikçe bu
daha da anlam kazanıyor galiba? Beden diliniz,
anlatışınız bu ödüllerin yıllar geçtikçe sizin için
daha özel bir yerde olduğunu hissettiriyor bana
sanki?
"Evet, kesinlikle öyle. Yani onlar bizim için belirli
semboller. Onlara ulaşmak önemli tabii ki ama
onu amaç edinmiyor insan. Biz de alkışın ka-
litesini ya da miktarını düşürmeden bir işe
başlarız ama en iyisinin gelmesini bekleye-
rek yaparız bu işi. Onun üstüne bir de
ödül alırsanız onu da baş köşeye koyu-
yorsunuz. Tabii seneler geçtikçe o da si-
zinle beraber. Ama buruk bir acı
oluyor insanın içinde. Çünkü yapısal
olarak bazı şeyler değişmeye başlı-
yor. Değerleri ne yazık ki tarihsel
olarak geleceğe aktaramadığımızı
düşünüyorum. Sanatsal değer-
lerimizi bir sonraki nesle çok iyi
yansıtamıyoruz. O konuda da
buruk bir acı hissediyorum."

"Yaşadığınız coğraf-
yayı yansıtmak çok
önemli bir şey"

4Seksenli yıllarda
yaptığınız suluboya
resimlerinize değin-
mek istiyorum. Av-
rupa'nın ilk 10
ressamı arasına
girmişsiniz,
Bravo.

"Aslında o
dönemde

internet yeni başlamıştı. 1986 yılıydı sanırım. O
dönem, insanların kendilerini internet üzerinden
göstermeleri de daha kısıtlıydı. Biraz bunun da
etkisi var, o 10 ressamın içine girmekte yani daha
fazla katılım olsaydı belki 11. olabilirdim. Ama
tabii bu da bir başarı. O zaman 5-6 suluboya
tekniğinin en zor olanı yani wet on wet dediği-
miz, ıslak üzerine ıslak çalışılan tekniği çok iyi uy-
guluyordum. Yani o da bir Allah vergisi. Yağlı
boya yapmıştım, 300 tane filan tablo vardır.
Daha sonra, kişiliğim suya ve oradaki maceraya
daha yatkın olduğu için sulu boya tercih ettim ve
yapmaya başladım."

4 Sergilerinizin ana başlıkları ve adları 'su' üze-
rine oldu değil mi?
"Ya çok güzel şeyleri yakalamışsın. Evet. Özellikle
oradan gittim ve suyla alakalı cümleler yazıyo-
rum. 'Suyun getirdiği', 'Sudaki İz', 'Su ve Işık'
filan. Bunlar böyle aklımda kalanlar."

432 serginiz olmuş?
"Oldu ya, 32 tane filan oldu. Yani her sene bir
tane açsanız, 30 seneyi bulursunuz."

4Bir tanesi Amerika'da olmuş. Nasıldı Amerika
macerası?
"Evet, o bayağı bir maceraydı. Tabii orada spon-
sorlar vardı, yardım ettiler. Türk Hava Yolları da
yardımcı oldu. Götürme, getirme, bunların taşın-
ması, sanat eserlerinin çıkması, tekrar gelmesi bir
problemdi. İşte bu konularda da yardım aldım.
Ama orada müthiş ilgi gördüm. Beni Asya sa-
natçısı olarak takdim etmişlerdi. Bir şey söyleme-
dim. Biz de sonuçta kıta olarak baktığımızda
Asya kıtasına da dahiliz. Yani bende bir kom-
pleks yaratmadı Asyalı olmak. En azından öyle.
Avrupalı olsanız ne olacak, Asyalı olsanız ne ola-
cak yani? Önemli olan orada bir dergiye hakkı-
nızda güzel yazılarla çıkmaktı. O daha
önemliydi. Güzel bir sergi oldu. Hem yurt dışı
çalışmalarım hem de Türkiye'den çalışmalarım
vardı. Yurt dışı çalışmalarımın orada çok ilgi gö-
receğini zannetmiştim ama öyle olmuyor. Ne
kadar İstanbul ya da işte Anadolu ile ilgili yaptı-
ğım resim varsa onların alayı orada satıldı. New
York çalışmalarım, Teksas, Houston, yani orada
yaptığım resimler beğenildi ama almadılar.
Çünkü ben Asya sanatçısı olduğum için doğal
olarak İstanbul'u, Kayseri'yi, İzmir'i, Çeşme'yi
filan almak istediler. O da bana iyi bir ders ol-
muştu. Aslında yaşadığınız coğrafyayı yansıtmak
çok önemli bir şey."

4Gittiğiniz her yeri resmediyorsunuz ve dikka-
timi çekiyor. Çok güzel sokaklar, kapılar var. Ama
insanların genelde yüzleri yok, neden?
"Surat dediğimiz ifade çok rol çalan bir şey. Yani
başrol oluveriyor. Ben orada mesela bir ışığı, so-
kağın derinliğini filan göstermek istiyorsam in-
sanları biraz suratsız yapmak istiyorum. Suratsız
derken suratlarını biraz gizliyorum. Çünkü ifade-
ler bizi yanlış yere, yöne yönlendirebilir. Ama
artık bu kadar da tutucu değilim bu konuda.
Yavaş yavaş bazen ifadeleri kullanmışlığım da
var artık."

4Çok doğru çatıdaki tuğlanın renginin ışıkla or-
taya çıkışı surat ifadelerinden daha ön plana çıkı-
yor sanırım?
"Evet, ışık oyunları dikkat çeksin diye insanları
ikinci plana koymak ya da o resmin dokusu içine
koymak adına yapıyordum."

4Yeteneğiniz büyük. Oyunculuk ve resim sanatı
dışında plastik sanatlarla da uğraşıyorsunuz
değil mi? Çeşitli markaların etiketleri, illüstras-
yonlar, desenler, takvimler gibi çalışmalar da ya-
pıyormuşsunuz?
"1980 ve 1990'lar arasında, photoshop daha icat
olmamıştı. Reklamcılıkta aquarell (sulu boya)
işler çok önemliydi. Ben de bu işi yaptığım için
böyle bir istek geldiği zaman, şarap etiketleri, tak-
vim, menü kapakları veya şiir kitaplarında sulu
boya desenleri yapıyordum. Bir de çok da güzel
neticeler alıyordum. O da beni mutlu ediyordu.
Çoğu insan bunu bilmiyordu aslında ama o da
benim gizli bir yönümdü. Yani resim yapmanın
bana getirdiği bir avantajdı. Ben de onu bu şe-
kilde kullanıyor hem de para kazanıyordum. Me-
sela otele gidip otelin bütün odalarına resimler
yapmak ve o dönem bir hafta o otelde ailemle
konaklamak filan bunlar hoş şeyler. Böyle şeyler
yaşamıştım. 
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TRT'nin sezon finali yapan sevilen dizisi "Gönül Dağı"nda
"Belediye Başkanı Münir Bey" karakterini canlandıran oyuncu
Ege Aydan, hayatının bilinmeyen yönlerini anlattı
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Japonya F-35 programına katılıyor
ABD, Japonya’nın F-35

programına katılması için 
Lockeheed Martin savunma
şirketiyle 23 milyon 18 bin 

589 dolarlık bir sözleşme yaptı

aBd Savunma Bakanlığı-
nın (Pentagon) günlük
ihale duyurularında yer ve-

rilen, Donanmaya ait duyurularda,
"Fort Worth, Teksas merkezli Lock-
heed Martin Aeronautics şirketiyle 23
milyon 18 bin 589 dolarlık maliyet
artı sabit ücretli bir sözleşme yapıldı.
Bu sözleşme, bir Dış Askeri Satış

(FMS) programına tabi ülkenin F-35
Müşterek Taarruz Uçağı programına
entegrasyonunu ve F-35 uçak üre-
timi, modifikasyonları, lojistik ve
idame çabaları için ülkeye özel prog-
ram desteği sağlar." denildi. Söz ko-
nusu ülkenin Japonya olduğu ifade
edilen duyuruda, sözleşmenin Mart
2025’te tamamlanacağı ifade edilir-

ken kontrat bedelinin Japonya tara-
fından karşılandığı kaydedildi. Ja-
ponya, F-35A ve F-35B serisini
almak üzere ABD ile 23 milyar dolar-
lık alım müzakeresine girmişti. Türki-
ye’nin F-35 programına katılımının
Temmuz 2019’da askıya alınmasın-
dan sonra programda 8 katılımcı
ülke kalmıştı.

L atin Amerika’nın en yoksul ülkesi Hai-
ti’de 7 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Jo-
venel Moise’ye düzenlenen suikastın

yankıları sürerken, eli kanlı katillerin kimlikleri ve
azmettiricilerine dair ipuçları da yavaş yavaş or-
taya çıkıyor. Resmi açıklamalar kalabalık bir
grup yabancı paralı askeri işaret ederken,
Moise’nin en yakınındaki kişiler tarafından öl-
dürülmüş olabileceğine dair iddialar da bazı
çevrelerce dile getiriliyor. Müteveffa Cumhur-
başkanı’nın resmi konutunda sabaha karşı ger-
çekleşen suikasttan yaralı kurtulan eşi Martine
Moise’nin ise Miami’de Baptist hastanesinde te-
davi altına alındığı ve sağlık durumunun şimdi-
lik iyiye gittiği açıklandı. Martine Moise’nin
ayrıntılı ifadesi, olayın üzerindeki sis perdesinin
aralanmasına katkıda bulunabilir ancak tarihte
gerçeklerin hiçbir zaman bütün yönleriyle ortaya
çıkmadığı örnekler de mevcut. Suikastın planlı
ve gizli bir operasyon olduğu su götürmez bir
gerçek. Haiti’nin seçimle işbaşına gelmiş, meşru
Cumhurbaşkanı resmi konutunda öldürülerek
iktidardan uzaklaştırıldı. Anayasaya göre böyle
bir durumla karşılaşıldığında başa geçmesi ön-
görülen makamlar boş olduğundan iktidar üç
günlüğüne de olsa sabık Başbakan Claude Jo-
seph’e kaldı. 13 Nisan 2021 tarihinde müteveffa
Cumhurbaşkanı tarafından geçici olarak Başba-
kanlığa atanan ve ölümünden iki gün önce gö-
revden alınan Başbakan Joseph şimdilik görevi
bırakmış değil. 05 Temmuz 2021 tarihinde gö-
revden alınan Başbakan’ın yerine atanan
Ariel Henry ise yemin ederek göreve
başlayamadığı için bu oldubittiyle -en
azından- şimdilik devre dışı kalmış
görünüyor. Yirmi senatörün süre-
leri dolduğu ve yeni seçimler de
yapılamadığı için sadece on
üyesi kalan Senato ise farklı bir
hamle yaparak, sekiz senatö-
rün oyuyla üç dönemdir Se-
nato Başkanı Joseph
Lambert’i geçici olarak baş-
kanlık görevine getirdiğini
açıkladı. Bu şartlar altında
Cumhurbaşkanı Moise’nin
ölümü sonrasında Haiti’de ikti-

darı devralan siyasetçiler üçe çıkmış oldu. Bu
durum, ada ülkesinin önümüzdeki dönemde
yeni çalkantılara sahne olabileceğini gösteriyor.

Egemenlik ihlal edildi

Şu ana kadar yapılan açıklamalar menfur sui-
kastı gerçekleştirenlerin askeri eğitim almış, geliş-
miş silahlarla mücehhez kalabalık bir grup
olduklarına işaret ediyor. Darbeci grubun bazı
üyelerinin sağ yakalandığı da işbaşındaki hükü-
met tarafından açıklandı. Yakalanan infazcıların
ifadeleri olayın üzerini örten sis perdesini arala-
maya yetecek mi, meçhul. Yaşanan hadisenin
birçok olumsuz yönü var ve herhangi bir analiz
ortaya koyabilmek için bu unsurları göz önünde
bulundurmak gerekiyor. Öncelikle Haiti’nin ege-
menlik alanı, ülkeye sızdığı anlaşılan eğitimli ve
ağır silahlı teröristler ve bu katillerin ardındaki
karanlık güçler tarafından ağır bir şekilde ihlal
edildi. Ülkeye sızmanın ötesinde, Cumhurbaş-
kanı konutuna nüfuz edilerek ülkenin liderinin
katledilmesiyle de ihlal en üst düzeye taşındı.
Öte yandan bahse konu 28 paralı askerin ülke-
nin oligarkları tarafından, yurtdışından kişisel
güvenliklerini temin etmek üzere getirildikleri ve
cinayetle herhangi bir alakaları olmadıklarını sa-
vunan çevreler de var. Bu iddiaları dile getirenler
paralı askerlerin, olay yerine Cumhurbaşkanının

ölümünden bir saat
sonra geldik-

lerini
sa-

vunuyorlar. Bu komandoların olay yerine neden
geldikleri ise bir muamma. Olaydaki bir diğer
muamma ise Cumhurbaşkanlığı korumaların-
dan herhangi birinin öldüğüne ya da yaralandı-
ğına dair hiçbir bilginin verilmemesi.
Cumhurbaşkanlığı resmi ikametgahında gerçek-
leşen suikastın, müteveffa liderin yakın çevresi-
nin işbirliği olmadan düzenlenmiş olması
ihtimal dahilinde görünmüyor. Yukarıda işaret
edildiği üzere, saldırı sırasında konutta kaç ko-
ruma bulunduğuna ve akıbetlerine dair sorular
da henüz cevap bulmuş değil. Birkaç korumanın
ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağırıldıkları
açıklanmış olsa da ifadelerin sanık olarak mı
tanık olarak mı alınacağı belli değil. Bir suikastla
gerçekleştirilen darbenin ülkede uzun süre
devam eden siyasal krizle ilgili olması kuvvetle
muhtemel ve bu cinayetten hangi iç ve dış mih-
rakların nemalandığı ve nemalanacağı, tetiği çe-
kenlerin ardındaki gerçek katillere ışık tutabilir.

Haiti'nin kaotik yılları

Haiti Latin Amerika’da, Avrupalı emperyalist ül-
kelerden bağımsızlığını ilk kazanan ülke (1804).
Espanola adasının batı tarafında yanan bu ba-
ğımsızlık ateşinin birçok Latin Amerikalı bağım-
sızlık önderine ışık tuttuğu da biliniyor.
Günümüzde üzerinde altı farklı ülkenin yer al-
dığı çok geniş bir coğrafyayı bağımsızlığına ka-
vuşturan Simon Bolivar’ın da Haiti’den ilham
ve destek aldığı bir gerçek. 1816 yılında kıta
Amerikası’nın bağımsızlık mücadelesinin en zor
ve kritik dönemlerinde ada ülkesini ziyaret eden
ve destek isteyen Bolivar, dönemin Haiti Cum-
hurbaşkanı Alexandre Petion tarafından hüsnü-

kabul görmüş ve kendisine 4 bin tüfek, 7 bin
500 kilo barut, bir matbaa makinası, üç gemi,
bol miktarda erzak ve asker verilmişti. Baş-
kan Petion yardımları karşılığında sadece
bir şart öne sürmüş; Bolivar’dan özgürlüğe
kavuşturacağı topraklarda köleliğe son ver-
mesini istemişti. Bolivar, gördüğü bu deste-
ğin hayati önemini “Gelecek nesiller
ülkemin özgürlüğünün mimarının Alexan-
dre Petion olduğunu bilsin.” ifadesiyle

ölümsüzleştirmişti.
Bugün oldukça zor durumda olmasına kar-

şın, asil tarihsel köklere sahip bu güzel ülke,
Karayipler'in ikinci en büyük adası olan La Es-
panola’yı Dominik Cumhuriyeti ile paylaş-
makta. Karayipler’de son derece verimli
topraklara sahip olan ülkenin talihi ise özellikle
son dönemde pek yaver gitmiyor. Yüzölçümü de
nüfusu da aşağı yukarı Belçika kadar olan ülke-
nin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) ise 14 mil-
yar ABD doları civarında. Belçika’da bu sayının
500 milyar Amerikan doları civarında olduğu
düşünüldüğünde Haiti’nin en önemli sorunu da
ortaya çıkmış oluyor. Latin Amerika’nın bu en
yoksul ülkesinde kişi başına düşen milli gelir yıl-
lık bazda yalnızca 800 ABD doları. Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı (UNDO) tarafın-
dan hazırlanan İnsani Gelişim Endeksinde 189
ülke arasında 179. sırada yer alan Haiti’nin son
dönemki sorunları yalnızca ekonomiyle de sınırlı
değil. Ülke 2010 yılında Richter ölçeğine göre
7.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı ve bu
doğal felaket nedeniyle 300 binden fazla Haitili
hayatını kaybetti. Haiti’nin neredeyse tüm altya-
pısı depremde tahrip oldu ve sonuç olarak eko-

nomi durma nokta-
sına geldi. Başkent-
teki Port-Au Prince
Katedralini, Meclis
binasını, Cumhurbaş-
kanlığı Sarayını ve
önemli hastaneleri
yerle bir eden deprem
bir milyondan fazla
Haiti vatandaşını ise
evsiz bıraktı. Sonuç ola-
rak, 2010 yılında 41 sa-
niye süren depremin
Haiti’yi yerle bir etmenin
yanı sıra, ülkenin kırılgan
ekonomik ve toplumsal
düzenini de kökten tahrip
ettiğini söylemek yanlış
olmaz. Tüm bu etmenlerin
bileşkesi ya da sonucu ola-
rak ülkede son dönemde ya-
şanan siyasi istikrarsızlık ise
şöyle özetlenebilir: 2010-
2016 sürecinde asayiş ve is-
tikrar açısından çok zor
dönemlerden geçen ülke, 2015
yılı Cumhurbaşkanlığı seçim-
lerini gecikmeli olarak gerçek-
leştirdi. Seçimler önce ertelendi
sonra da hile iddiaları nedeniyle
iptal edildi. 2016’da gerçekleşen
seçimlerin ardından ise Şubat
ayında Cumhurbaşkanlığı koltu-
ğuna geçici olarak işadamı Jove-
nel Moise oturdu. Aynı yılın
Kasım ayında düzenlenen seçim-
leri de Moise kazandı. Fakat kesin
seçim sonuçlarının açıklanması ge-
ciktiğinden Moise Cumhurbaşkan-
lığı görevine resmi olarak ancak
2017 yılı Şubat ayında başlayabildi.
Başkan Moise bu nedenle beş yıllık
görev süresinin 2022 yılı Şubat
ayında dolacağını savunurken, mu-
halefet geçici başkanlık sürecini de
görev süresine ekleyerek Moise’nin
görev süresinin 2021 yılı Şubat ayında
dolduğu iddiasıyla sokaklara çıktı.
Moise’nin yeni bir anayasa hazırlama
çabaları ve bu amaçla kurduğu beş kişi-
lik komisyon da gerilimin artmasına
neden oldu. Moise’nin başkanlık döne-
minin en çarpıcı olaylarının bir diğeri ise
2020 yılı başında Millet Meclisi üyelerinin
tamamının Senato üyelerinin ise üçte iki-
sinin dönemlerinin bitmesi ancak bu üye-
lerin yerlerine gelecek üyelerin seçileceği
seçimlerin bir türlü yapılamamasıydı.
Seçim takviminin ülkenin güvenlik zafiyet-
leri ve Kovid-19 salgını öne sürülerek sürekli
ertelenmesi huzursuzluğu artırdı. 7 Şubat
2021 tarihinde ise Başkan Moise’ye yönelik
bir suikast planının ortaya çıkarıldığı ve
planla ilgili olarak aralarında üst düzey yöne-
ticilerin de bulunduğu 20 kişilik bir grubun
gözaltına alındığı açıklandı. Sürekli gösteri,
yürüyüş ve protestolarla artan gergin ortam,
birçok önemli devlet görevlisinin tutuklanması
ve yerlerine Başkan Moise tarafından yeni ata-
maların yapılmasıyla sürdü.

Latin Amerika'nın en yoksul ülkesi Haiti’nin egemenliği, ülkeye sızdığı anlaşılan eğitimli ve ağır
silahlı teröristler ve bu katillerin ardındaki karanlık güçler tarafından ağır bir şekilde ihlal edildi

Suikast süreciyse ülkede tüm olan biteni yeniden altüst etti. Bun-
dan sonra ülkenin kısa vadede istikrara kavuşabileceğini, asayiş,

güvenlik ve refahın yakın zamanda tesis edilebileceğini değerlendir-
mek pek mümkün görünmüyor. Haiti’yi istikrarsızlığın pençesinde ya-
şamaya mahkûm etmeye çalışan çevrelere verilecek en iyi cevap ise

tohumları atılan işbirliği süreçlerinin nihayete erdirilmesi olacak. Nüfu-
sunun yüzde 80’i yoksulluk sınırı altında yaşayan ülkede nüfusun

yüzde 1’i ülkedeki zenginliğin yüzde 50’sini elinde tutuyor. Haitilile-
rin yüzde 40’ı okuma yazma bilmiyor. Ortalama ömür beklentisi

63 yaş olan ülkede Temmuz 2021 itibarıyla henüz hiç Kovid-
19 aşısı uygulanmadı. Sadece bu veriler bile “insani ve gi-

rişimci dış politikamızın” Latin Amerika’daki öncelikli
hedeflerinden birinin neden Haiti olması gerek-

tiğini büyük ölçüde ortaya
koyuyor.

ÜLKE 
ALTÜST OLDU

İsrail algısı nereye

gidiyor?
Fransa-İsrail ilişkilerinin alacağı seyir üzerinden dahi
uluslararası arenada İsrail’in algısının ne yönde
değiştirilmek istendiğine dair ipuçları bulunabilir

İsraİl’de 12 yıllık
Binyamin Netanyahu
iktidarının sona er-

mesinin ardından aşırı sağcı
Naftali Bennett başbakanlığında
kurulan yeni koalisyon hükümeti
“değişim” vaadini ortaya koydu.
Siyasi yelpazenin pek çok farklı
kesiminin oluşturduğu hüküme-
tin değişimden kastının, İsrail-Fi-
listin meselesindeki şiddet odaklı
tavrını değiştirmekten ziyade,
ülke iç siyasetinde ve dış politi-
kada bir değişim olduğu rahat-
lıkla söylenebilir. Bununla
birlikte, İsrail’in dış ilişkilerinde
nasıl bir yol izleyeceği, oluşan
yeni hükümetin bölge siyasetine
dair farklı ülkelerin tutumlarını
nasıl etkileyeceği ise önemli ve
yeni bir gündemi haiz. Fransa-İs-
rail ilişkilerinin alacağı seyir üze-
rinden dahi uluslararası arenada
İsrail’in algısının ne yönde değiş-
tirilmek istendiğine dair ipuçları
bulunabilir. Fransa Dışişleri Ba-
kanı Jean-Yves Le Drian’ın 14
Haziran’da yeni hükümeti resmi
olarak tebrik ederken -geçen yıl
hükümet kuran Netanyahu’ya
yaptığı tebrikte kullanmadığı- İs-
rail’in güvenliğinin önceleneceği
söylemi Fransa’nın yeni hükü-
mete ve Filistin’in işgali politi-
kasına dair takındığı tavrın da
bir sembolü. Buna karşın bir
yıl önce, yeniden kurulan Ne-
tanyahu hükümetine iletilen
tebrik metninde yasa dışı yer-
leşim faaliyetleri ve İsrail’in
haksız yayılmacılığından, tek
taraflı kararların sonuçsuz-
luğundan dem vuran da
aynı Fransız hükümetiydi.
Son bir yıla baktığımızda
İsrail’in hem söylem hem
de eylem olarak şiddet te-
melli yayılmacılığından
vazgeçmediğini göz
önünde bulundurursak,
Fransa’nın değişen siya-
seti bize bir şeyler söylü-
yor.

AB, değişimi 
yeterli görüyor

Yeni hükümetin arka-
sındaki önemli isimler-
den biri olarak görülen
ve iki yıl sonra Başba-
kanlık koltuğuna otu-
racak olan yeni
Dışişleri Bakanı Yair
Lapid, İsrail’in mev-
cut statükoyu koru-
yan diplomasi
ağının bir temsilcisi.
Netanyahu’nun
Dışişleri Bakan-
lığı’ndan bağımsız
ve Başbakanlığa
bağlı bir uluslar-
arası ilişkiler ma-
sası kurmasından
rahatsız olan
hâkim düzenin
de bir sözcüsü.
Bu doğrultuda
İsrail’in uluslar-
arası ilişkiler
sahnesinde
mutlak suçlu
ve başına buy-
ruk görün-
düğü siyasi
tavırdan, çok
düzlemli, sa-
dece ABD
üzerinden
değil, pek
çok farklı
aktörle kay-
naşarak
hedeflerine
ulaşmayı
önceleye-
ceği yeni
bir siya-

sete geçtiğini söyleyebiliriz. Yal-
nızca Fransa özelinde değil, Av-
rupa Birliği (AB) nezdinde de
sorun, esas olarak uzun bir ikti-
dar döneminin yıpranmışlığını
taşıyan, buyurgan, Donald
Trump yönetimiyle fazla yakın,
dolayısıyla da AB’den fazla uzak
Netanyahu idi. Kurulan yeni hü-
kümet aşırı sağ söylemleri ve
Büyük İsrail projesine kutsal bir
çerçevede inanan yeni başbaka-
nıyla İsrail’in yapıcı bir tavırla
meselenin çözümüne yaklaşma
ihtimalini neredeyse imkânsız
kılsa da Fransa yayınladığı tebrik
mesajında İsrail yayılmacılığına
dair en ufak bir atıf bile yapmı-
yor. Dahası, Fransa Dışişleri Ba-
kanı Le Drian Fransa ve İsrail’in
70 yılı aşan dostluğuna vurgu
yaparak, İsrail’in güvenliğinin
önceliklerinden biri olduğunu
söylüyor.

Söylemler yumuşuyor,
eylemler aynı

Angela Merkel’in ardından AB
içerisinde oluşacak lider boşlu-
ğunu doldurmaya namzet olmak
için yaptığı çıkışlar göz önünde
bulundurulduğunda Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron’un, AB’nin Netanyahu
hükümeti döneminde söylem ba-
zında kaybetmeye başladığı müt-
tefikini geri kazandığını görmek
zor değil. AB ve Fransa, yeni hü-
kümetin tehlikeli söylemlerine
bakmaksızın; Netanyahu değişi-
mini yeterli görüyor. Cılız bir şe-
kilde dile getirilen iki devletli
çözüm söylemi, İsrail’in kendi
güvenliğini sağlama meşruiyeti
hakkında yapılan açıklamalarla
anlamsızlaşıyor. ABD’de Joe Bi-
den’ın başkan seçilmesiyle başla-
yan, uluslararası ilişkilerde dilin
yumuşayıp, yapılan eylemlerin
aynı kaldığı eski durum, yeniden
mevcut durum haline geliyor.
Macron’un 2020 yılının Ocak
ayında, Fransız toprağı olarak
kabul edilen, Kudüs’te yer alan
St. Anne Kilisesi’ne yaptığı ziya-
ret esnasında, İsrail polisinin al-
dığı aşırı güvenlik önlemi,
Fransız Cumhurbaşkanı’nı ra-
hatsız etmiş ve İsrail güvenlik
güçlerinin kiliseden çıkmasını is-
temişti. Netanyahu’nun uluslar-
arası ilişkilerde tutturduğu
popülist dile bir tepki olarak gö-
rülebilecek bu sembolik vaka
dahi, Fransa’nın fazlasıyla özgür
ve fazlasıyla AB dışında siyaset
izleyen bir İsrail’e tahammüllü-
nün olmadığını gösteriyordu.
Oluşan yeni değişim hüküme-
tiyle, Fransa’nın koşulsuz deste-
ğini kazanan İsrail, artık hem
Paris hem de Brüksel nezdinde
14 Haziran 2021 tarihinden önce
olduğundan daha muteber bir
konumda.
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K umaş tüccarı Hafız Mustafa Sümer ile
İsmet Sümer'in kızı Adalet Ağaoğlu, 23
Ekim 1929'da Ankara'nın Nallıhan ilçe-

sinde dünyaya geldi. Nüfus cüzdanında asıl adı
Fatma İnayet olan usta yazar, üniversite yılla-
rında, mahkeme kararıyla adını Adalet olarak de-
ğiştirdi. Ağaoğlu, yazılarını evlenmeden önce
Adalet Sümer, evlendikten sonra da bir süre Ada-
let Sümer Ağaoğlu adlarıyla kaleme aldı, ayrıca
Parker Quinck, Remüs Telada takma adlarını da
kullandı. İlkokulu Nallıhan'da okuyan yazar, An-
kara Kız Lisesinde okurken ilk şiir ve yazılarını ka-
leme almaya başladı. Yazı ile ilişkisini "arkadaşlık"
olarak tanımlayan usta edebiyatçı, verdiği bir rö-
portajda, "Öyle bir arkadaşlık ki insan bir kere
başladı mı duramıyor artık. Bir yandan da yaza-
rak öğrendiğim kadar hiçbir yerden öğrenmedim.
Şimdi öyle bir şey ki yazmak, sigara tiryakiliğin-
den daha büyük bir tiryakilik. Sahiden. Ben elim-
den düşürmediğim sigarayı kolayca bıraktım, hiç
de aramadım. Fakat yazmayı bırakamadım. Tir-
yakilik o dereceydi. Şimdi yaklaşık 2 yıldır evden
dışarı çıkamıyorum. Yine de yazmadan duramı-
yorum. Yazmak, su içer gibi içimden geliyor hep."
ifadelerini kullanmıştı. Liseyi bitirdiği 1946 ile
1947 arasında Ulus gazetesinde tiyatro eleştirileri
kaleme alan Ağaoğlu, 1948'de ilk şiiri "Gölgeler"in
yayınlandığı Kaynak dergisinde 1950'ye kadar şi-
irlerini okuyucuyla buluşturdu.

1950'li yılların başında yazmaya başladı

Başarılı edebiyatçı, 1950'de Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Fransız Dili ve
Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Şiirin yanı sıra ti-
yatro oyunlarına da yönelen Ağaoğlu, Ankara
Radyosu'nda göreve başladığı 1951'de, ilk radyo
oyunu "Aşk Şarkısı"nı yazdı. Radyoda bir süre
dramaturg olarak çalışan yazar, daha sonra
Radyo Tiyatrosu Müdürü oldu. Başarılı yazar,
1961'de tiyatro oyuncusu ve yönetmen arkadaş-
ları Kartal Tibet, Üner İlsever, Çetin Köroğlu ve
Nur Sabuncu ile Ankara'nın ilk özel tiyatrosu
"Meydan Sahnesi"ni kurdu, ayrıca Meydan
Sahne Dergisi'ni çıkardı. Sevim Uzungören ile ka-
leme aldığı "Bir Piyes Yazalım" eserinin Ankara'da
sahnelenmeye başladığı 1953'te, tiyatro konusun-
daki görgü ve bilgisini artırmak üzere Paris'e
giden yazar, 1954'te mühendis Halim Ağaoğlu ile
evlendi ve eşinin 2018'deki vefatına kadar evlilik-
leri devam etti.Yazarın, yaşadığı çevreden edindiği
gözlemler üzerine kurduğu "Evcilik Oyunu" eseri
1963-1964 sezonunda Ankara'da sahnelendi.

TRT'nin kurulmasının ardından program uzmanı
ve daire başkanlığı görevlerinde bulunan Ağa-
oğlu, 1971'e kadar TRT'de çalıştı.

Eserleri, birçok dile çevrildi

Yazdığı oyunlarla 1960 ve 1970'li yılların önde
gelen oyun yazarlarından biri olan Ağaoğlu'nun
eserleri, Almanca, Slovakça, İngilizce, Hollan-
daca ve Bulgarcaya çevrildi. Ağaoğlu, kaleme al-
dığı oyunlarda, toplumun sorunlarına, güncel
gelişmelere duyarlı bir tavır sergiledi. Adalet Ağa-
oğlu, 1970'lerden itibaren roman ve hikaye yazar-
lığına yöneldi, "Ölmeye Yatmak" adlı ilk romanını
1973'te, "Yüksek Gerilim" adlı ilk hikaye kitabını
ise 1974'te okuyucunun beğenisine sundu. "Dar
Zamanlar" alt başlığıyla yayımlanan "Ölmeye
Yatmak", "Bir Düğün Gecesi" ve "Hayır..." adlı üç
romanında, zamanı yazdığı romanların en
önemli figürü haline getiren yazar, Çağdaş Türk
romanında "zaman ustası" olarak değerlendirilir
oldu. Unutulmaz edebiyatçı, romanlarında genel-
likle aydınların sorunlarını ve ilişkilerini ele alır-
ken,Ölmeye Yatmak'ta, cumhuriyet döneminin
egemen ideolojisinin, kentsoylu toplumsal kesim-
ler üzerindeki etkilerini ve tutarsızlıklarını
işledi.Yaptığı bir açıklamada, yaşadığı dönemde
uğradığı sansür nedeniyle tiyatro oyunu yazmayı
bırakıp roman yazmaya yöneldiğini belirten usta
kalem, şunları kaydetmişti: "İlk romanım çıktığı
zaman dönemin en ünlü eleştirmenleri çok kötü
şeyler yazdılar bu kitap için. Fakat ben sokakta
yürürken okurun 'İyi ki Ölmeye Yatmak'ı yazdınız.
Ne kadar başka bir roman.' deyip beni yoldan çe-
virdiği oldu. Ben okura karşı sorumluluk duy-
dum. İnan ki sizlerin bana ne diyeceğini, en çok
bunu düşünürüm. O sorumluluğu hep duydum.
90 yaşında hala duyuyorum. Bu katlandı, hiç bit-
medi. Ben okurum sayesinde var oldum. Eleştir-
menler sayesinde var olmadım. Biz böyle
buluştuk."

Fikrimin İnce Gülü" beyaz perdede

Yaklaşık 20 yıl roman, hikaye ve denemeler yazan
Ağaoğlu, 1991'de "Çok Uzak Fazla Yakın" adlı
eseriyle oyun yazarlığına dönüş yaptı. Yazarın,
"Fikrimin İnce Gülü" romanı, "Sarı Mercedes"
adıyla 1993'te Tunç Okan tarafından filme uyar-
landı. Ağaoğlu, 1996'da, parkta otururken bir ara-
banın kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı,
Türkiye’de ve Türkiye dışında uzun bir tedavi dö-
nemi geçirdikten sonra sağlığına kavuştu. New
York'ta 1969'da yayımlanan The Reader's Encyc-

lopedia of World Drama adlı tiyatro ansiklopedi-
sinde dünya tiyatro yazarları arasında anılan ya-
zarın "Yaşamak" adlı oyunu, Fransız ve Alman
radyolarında yayımlandı. "Üç Oyun" eseriyle
1974'te TDK Tiyatro Ödülünü alan Ağaoğlu,
"Yüksek Gerilim" ile 1975'te Sait Faik Hikaye Ar-
mağanını, "Bir Düğün Gecesi" ile 1979'da Sedat
Simavi Vakfı Edebiyat Ödülünü, 1980'de Orhan
Kemal Roman Armağanını ve Madaralı Roman
Ödülünü kazandı. Başarılı yazar ayrıca "Çok
Uzak Fazla Yakın" ile 1992'de Türkiye İş Bankası
Edebiyat Büyük Ödülünü, 1995'te Cumhurbaş-
kanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü, "Ro-
mantik Bir Viyana Yazı" ile 1996'da Aydın Doğan
Vakfı Edebiyat Ödülünü, 1997'de NTV Yılın Ya-
zarı Ödülünü, 1999'da ise Aziz Nesin Ödülünü
aldı.

EDEbIyATIn usTAsI
ADAlET AGAoGlu

Doğu Ekspresi Karslıları mutlu ettiTürkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)
Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından biri olan
Ankara-Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi
treninin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
tedbirleri kapsamında ara verilen seferlerinin
yeniden başlaması Karslı esnafı da mutlu etti

kovid-19 önlemleri çerçeve-
sinde uzun süre ara verilen se-
ferleri Ankara'dan önceki gün,

Kars'tan ise dün başlayan Doğu Ekspre-
si'nin Kars-Ankara arasındaki karşılıklı se-
ferleri sürüyor. Seyahat ve gezi
tutkunlarının yanı sıra yabancı turist ile
üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı olan,
yolcularına her mevsim masalsı bir yolcu-
luk sunan Doğu Ekspresi treninin, seferle-
rine yeniden başlaması Kars'ta hizmet
veren başta peynir ve bal üreticileri olmak
üzere esnafın memnuniyetini sağladı. Yö-
reye gelecek yerli ve yabancı turistler saye-

sinde gelirlerinin artmasını bekleyen esnaf,
yöreye özgü olan gravyer peyniri, kaşar,
bal ve süt ürünlerini iş yerlerindeki reyon-
larına koyarak müşterilerini beklemeye
başladı. Sarıkamış ilçesinde hizmet veren
esnaf Yunus Arslan,  tren seferlerinin yeni-
den başlamasının piyasada hareket ve he-
yecan yarattığını söyledi. Arslan, Doğu
Ekspresi seferlerinin bir buçuk yıldır yapıl-
madığını belirterek, "Seferler yeniden baş-
ladı, bu bizi sevindirdi, seferlerin
başlamasında emeği geçen herkese teşek-
kür ediyoruz. Buraya yabancı ve yerli tu-
ristlerimiz geliyor. Biz burada ürünlerimizi

tattırıyoruz, tanıtıyoruz ve satıyoruz. Ka-
şarımız, balımız, tereyağımız var buraya
özgü ürünlerimiz var. Süt ürünlerimiz
olsun, yerli otlarımız olsun bunlar hep
bize ait. Satıcılar olarak tatlı bir heyecan
içindeyiz." diye konuştu. Esnaf Poyraz
Arslan ise Kovid-19 sürecinin herkesi etki-
lediğini ifade ederek, "Doğu Ekspresi'nin
gelmesi tüm esnafımızı mutlu etti, çünkü
geçen senelere göre bu sene az satışımız
oldu. Ama şu an yeni gruplar geliyor, bu
da bizi bayağı bir mutlu edecek. Halk ola-
rak da hepimiz turistleri yöremize 
bekliyoruz." dedi.

Oyunları: "Bir Piyes Yazalım" (S. Uzgören ile,
1953), "Evcilik Oyunu" (1964), "Tombala" (Türk Dili
dergisi, 1967), "Çatıdaki Çatlak" (1969), "Üç Oyun"
(1973), "Kendini Yazan Şarkı" (1977), "Oyunlar"
(1982), "Çok Uzak Fazla Yakın" (1991), "Duvar Öy-
küsü" (1992), "Şiir ve Sinek" (1992), "Oyunlar I-II"
(1993), "Toplu Oyunlar" (1996). Romanları: "Öl-
meye Yatmak" (1973), "Fikrimin İnce Gülü" (1976),
"Bir Düğün Gecesi" (1979), "Yaz Sonu" (1980), "Üç
Beş Kişi" (1984), "Göç Temizliği" (1985), "Hayır…"
(1987), "Ruh Üşümesi" (1991), "Romantik Bir Vi-
yana Yazı" (1993), "Dert Dinleme Uzmanı" (2014)
Anı ve hikayeleri: "Damla Damla Günler" (2004),
"Yüksek Gerilim" (1974), "Sessizliğin İlk Sesi"
(1978), "Hadi Gidelim" (1982), "Hayatı Savunma
Biçimleri" (1997), "Toplu Öyküler I" (2001), "Toplu
Öyküler II" (2001) Deneme, eleştiri ve söyleşileri:
"Geçerken" (1986), "Gece Hayatım" (1992), "Karşı-
laşmalar" (1993), "Başka Karşılaşmalar" (1996),
"Öyle Kargaşada Böyle Karşılaşmalar" (2002) Der-
lemeleri: Güner Sümer / Toplu Eserleri I-II (1983),
Seçmeler (1993) Çevirileri: "Mezarsız Ölüler (J. P.
Sartre 1962), Kafkas Tebeşir Dairesi (B.
Brecht,1963), Durand Bulvarı (Armand Salcrou,
1967), Amerikano Manyaklar (Razvani,
1973)Oyunları: "Bir Piyes Yazalım" - 1953, "Yaşa-
mak" 1955, "Evcilik Oyunu" 1964, "Tombala" 1967,
"Çatıdaki Çatlak" 1969, "Sınırlarda" 1969, Üç Oyun:
"Bir Kahramanın Ölümü", "Çıkış", "Kozalar" - 1973,
Kendini Yazan Şarkı" 1976, "Çok Uzak-Fazla Yakın"
1991,"Duvar Öyküsü" 1992, "Fikrimin İnce Gülü"
1996, "Çağımızın Tellalı" 2011.
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Burada tarih var!
Çatalhöyük Neolitik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Türkcan,
"Yeni kazdığımız alanda bir sokak olgusunu görüyoruz ve
hatta ikinci bir mahalleyi ortaya çıkarıyoruz." dedi

ÇaTalhöyük Neolitik
Kenti Kazı Başkanı Anadolu
Üniversitesi öğretim üyesi

Doç. Dr. Ali Umut Türkcan, yeni kaz-
dıkları alanda sokak olgusunun görül-
düğünü ve ikinci bir mahalleyi ortaya
çıkardıklarını söyledi. Konya Büyükşehir
Belediyesinin düzenlediği, "Konya Basın
Gezisi" programı kapsamında, İstan-
bul'dan gazeteciler Çatalhöyük'ü gezdi.
Türkcan, Çumra ilçesinde bulunan,
Anadolu'da ilk kentleşme modellerinden
olan ve UNESCO Dünya Miras Liste-
sinde yer alan Çatalhöyük'ü gazetecilere
anlattı. Yeni verilerle Çatalhöyük'te
sokak olgusunu tartışmaya açacaklarını
ifade eden Türkcan, bu kadar büyük bir
yerleşmede sokaksız bir yaşam alanının
bulunmasının zor olacağını aktardı.
Türkcan, bugüne kadar Çatalhöyük'ün
sadece yüzde 6'sının kazıldığına işaret
ederek, "Yeni kazdığımız alanda bir
sokak olgusunu görüyoruz ve hatta
ikinci bir mahalleyi ortaya çıkarıyoruz.
Bize ne kadar imkan verilirse o kadarını
çıkarabileceğiz." dedi. Çatalhöyük'ün
dünyanın göz bebeği olduğunu dile geti-
ren Türkcan, şöyle konuştu: "Çatalhö-
yük, Türkiye'nin de gösterdiği ilgiyle
karşılığını verecek önemli bir yerleşme.
1960'lardan bu yana kentleşmenin tari-
hinde ilk kent olarak geçiyor. Son dö-
nemlerde burayı sadece bir yerleşme gibi
düşünmeye başlamıştık. Bunun yeniden
vurgulanması lazım. Burası sadece bü-
yüklüğüyle ve nüfusuyla değil özellikle
varlıklarıyla ve kültürüyle bir kent kültü-
rünü başlatan bir merkez olduğunu söy-
lememiz mümkün. Bir kere daha kent
kültürünün başlangıcı olarak değerlen-
dirmemiz gerekiyor. Bunu sadece arkeo-
loglarla değil bütün sosyal bilimcilerle
yeniden tartışmamız gerekiyor ki zaten
tartışılmaya başlandı."

American dergisinde
"Çatalhöyük"

Türkcan, Scientific American dergisinde
Çatalhöyük ile ilgili makale yayımlandı-

ğını anımsatarak, "Yazar, Annalee Ne-
witz, makalesinde Çatalhöyük'ü iki baş-
lıkta sunmaya çalıştı. Bu başlıklardan
birisi 'hane halkının kökeni' diğeri ise
'öncü şehir'. Bunları yeniden tartışma-
mız gerektiğini vurguladı. Şimdi biz yeni
kazılarla bunu bir daha kamuoyuna
sunmaya çalışacağız, bunu için de göz-
lerimizi Çatalhöyük'e çevirmeliyiz." diye
konuştu. Göbekli Tepe'yle Çatalhöyük
arasında herhangi bir taşıyıcı olmama-
sına rağmen benzer izler gösterdiklerini
belirten Türkcan, sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Taşıyıcı şey aralarındaki ilişki,
bizim bunu tekrar düşünmemiz gereki-
yor. Göbekli Tepe'yle Çatalhöyük ara-
sında duvar resimlerindeki benzer
sahneler, 'acaba nasıl bir bağları vardı'
sorusunu gündeme getiriyor. Bunu
resim sanatı üzerinden yeniden tartış-
mamız lazım. Bir yerde Çatalhöyük
Konya'daki gastronomi zirvesinin baş-
langıcı ve aslında ikisinin de birbiriyle
çakışmasının tesadüf olmayacağını söy-
lememiz gerekiyor." Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
ise Çatalhöyük'ün 2012 yılında
UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil
edildiğini anımsatarak, buranın Türki-
ye'nin en önemli kültür varlıklarından
biri olduğunu vurguladı. İnsanların bu-
rada birlikte yaşamayı, üretmeyi, savun-
mayı öğrendiklerine değinen Altay, şöyle
devam etti: "İlk ateşin kullanıldığı, ilk ye-
meğin pişirildiği yer Çatalhöyük, bu ma-
nada bizim için çok önemli kültür
mirası. Büyükşehir Belediyesi olarak
Çatalhöyük'ü tanıtmak adına bizde
önemli yatırımlar yapıyoruz. Yakın za-
manda geldiğinizde karşılama merkezi-
miz sizlere hizmet etmiş olacak.
Çatalhöyük'ü önemsememizin bir ne-
deni de Konya, 10 bin yıldır şehri koru-
mayı başarmış, bunu genetik olarak
nesilden nesile aktarmış bir şehir. Kon-
ya'nın yemeklerinin ne kadar güzel oldu-
ğunu Çatalhöyük'ten itibaren
birbirimize genetik olarak aktardığımızın
bir tescilidir."

TDK yeni kelimeler arıyor
Türk Dil Kurumu (TDK), Kovid-19 salgını döneminde
"pandemi, filyasyon, entübe" gibi gündelik dile yerleşen
tıbbi terimleri anlamlandırma çalışmalarını sürdürüyor

Türk Dil Ku-
rumu (TDK),
Türk Dili Tetkik

Cemiyeti adıyla 12 Temmuz
1932'de Mustafa Kemal Ata-
türk'ün talimatıyla, devletten
ayrı bir dernek olarak kuruldu. Dö-
nemin milletvekili ve tanınmış edebi-
yatçıları Samih Rifat Bey, Ruşen
Eşref, Celal Sahir ve Yakup Kadri
Karaosmanoğlu tarafından kurulan
TDK'nin ilk başkanı Samih Rifat Bey
oldu. Kurum yetkililerinden alınan
bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün direktifiyle kurulan TDK,
kuruluşunun 89. yılında Türkçe'nin
geliştirilmesi, zenginleştirilmesi ve
korunması yönündeki çalışmalarına
devam ediyor. Kurum, bu çerçevede
özellikle salgın sürecinde sıkça ve
çoğu zaman yanlış, yersiz kullanılan
"pandemi, epidemi, bulaş, filyasyon,
entübasyon, entübe, immün, immün
sistem" gibi tıbbi terimlere karşılık
bulma çalışması başlattı. TDK Gün-

cel Türkçe Sözlük Kolu tara-
fından sürdürülen çalışma-
nın sonuçları, 2022'de
güncellenmesi planlanan

Türkçe Sözlük'te yer alacak.

Diğer sözlük çalışmaları

Dil bilgisi, dil bilimi ve terimlerle ilgili
çalışmalarının yanı sıra "Osmanlı
Türkçesi" ve "Köken Bilgisi" sözlük-
leri çalışmalarını sürdüren TDK,
"Osmanlı Türkçesi Sözlüğü" hazırlı-
ğında ise son aşamaya geldi. Söz-
lüğü yıl sonunda genel ağ sayfasında
kullanıma açmayı planlayan kurum,
"Köken Bilgisi Sözlüğü" için çalışma-
larını sürdürüyor. Çalışmaları kapsa-
mında Türk yazı dilleri ve lehçelerini
konuşan ülkelerde bulunan üniversi-
teler ile kurum ve kuruluşlarla ortak
bilimsel konferanslar düzenleyen
kurum, Latin kökenli alfabeye geçiş
konusunda Türkiye'nin deneyimle-
rini aynı süreçler içerisinde olan ülke-
lere aktarıyor.
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Diskalifiye olaylarından, altın madalya hikayelerine,
olimpiyat oyunları için yapılan harcamalar ve hazırlık-
lara kadar tarihte olimpiyat oyunlarında yaşanan bazı
ilginç olaylar şöyle: 1928 yılındaki Amsterdam Olimpi-
yatları'nda, Avustralyalı kürekçi Henry Pearce, çeyrek
finalde yarışırken kayığını durdurarak, nehirden geç-
mekte olan ördek sürüsüne yol verdi. Pearce duraksa-
masına karşın, altın madalyayı ülkesine götürmeyi
başardı. 1904 yılında Amerikalı maraton koşucusu
Fred Lorz, St. Louis'de yapılan oyunlarda yarışın
büyük bir bölümünü arabaya binerek tamamladığı or-
taya çıkınca diskalifiye oldu. "Tarzan" filmleriyle bilinen
ABD'li aktör Johnny Weismuller, 1924 ve 1928 olimpi-
yat oyunlarında yüzmede toplam beş altın madalya
kazandı. Uçan hedef atıcılığında, 1900 yılındaki olim-
piyat oyunlarında ''kilden güvercin'' yerine gerçek gü-
vercinler kullanıldı ve müsabakalarda 300 güvercin
telef edildi. 1948 yılındaki Londra Olimpiyatları'nda

kötü hava koşulları nedeniyle, oyunlar akşam karanlı-
ğına sarkınca, araba farlarıyla mücadelelerin yapıldığı
alanlar aydınlatıldı. Milli marşlara 3 dakika kuralı:
Olimpiyat oyunlarındaki madalya töreninde, her ül-
kenin milli marşı kural gereği üç dakikadan fazla
çalınamıyor. Uruguay'ın altı buçuk dakika uzunlu-
ğundaki milli marşı ise bu kurala uymuyor. 2012
Londra Olimpiyatları'nda doğal hayatı korumak
için olimpiyat parkına 500 kuş ile 150 yarasa yu-
vası yerleştirildi. Antik Yunan döneminde
Olympia'da atletler, çıplak olarak müsabaka-
lara katılırdı. Siyahi atletler olimpiyatlarda
1960 yılına kadar maraton kazanamadı. Ma-
raton kazanan ilk siyahi atlet 1960 yılında
Etiyopyalı Abebe Bikila oldu. Olimpiyat
oyunlarının açılışında meşaleyi yakan ilk
kadın atlet ise 1968'deki Meksiko Olimpi-
yatları'nda Norma Basilio oldu.

tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi boks bran-
şında Batuhan Çiftçi (52 kilo), Buse Naz Çakı-
roğlu (51 kilo), Esra Yıldız (60 kilo), Busenaz
Sürmeneli (69 kilo), Necat Ekinci (69 kilo) ve
Bayram Malkan (81 kilo) temsil edecek. Eyüp
Gözgeç, olimpiyatlar öncesi değerlendirme-
lerde bulundu. Tokyo Olimpiyatları'na 6 milli
boksörün katılacağını hatırlatan Gözgeç, "Er-
keklerde 3, kadınlarda 3
sporcumuz Tokyo
Olimpiyat Oyunları'nda
ülkemizi temsil edecek.
Olimpiyatlara kısa bir
süre kaldı. Uzun za-
mandır olimpiyatlar için
hazırlanıyoruz. Sporcu-
larımız ve teknik kadro-
muzun gayretli
çalışmalarının meyvele-
rini Tokyo'da almak isti-
yoruz." diye konuştu.
Gözgeç, "Olimpiyat ha-
zırlıkları devam eden sporcularımız nasip
olursa 16 Temmuz'da Tokyo'ya hareket edecek.
Hedefimiz, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek
Tokyo'dan olimpiyat madalyaları ile dönmek."
ifadelerini kullandı.

Seri başı olacaklar

Gözgeç, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenle-
nen Tokyo Olimpiyatları Kota Müsabakala-
rı'nda milli sporcuların çok iyi mücadele ettiğini
vurgulayarak, "51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu
ve 69 kiloda Busenaz Sürmeneli orada altın
madalya kazandı. Aynı zamanda bu iki sporcu-
muz, dünya sıralamasında bir numara duru-
munda ve Tokyo'da 1 numaralı seribaşı olarak
ringe çıkacak." şeklinde görüş belirtti. "Olimpi-
yata gidecek sporcularımızın tamamı bizim alt
yaş gruplarından bu yana takip ettiğimiz genç
sporcular." diyen Gözgeç, şunları kaydetti: "Bu-
senaz Sürmeneli yıldızlarda dünya ve Avrupa
şampiyonluğu, gençlerde dünya ve Avrupa
şampiyonluğu, 22 yaş altında Avrupa şampi-
yonluğu, büyüklerde dünya şampiyonluğu ka-
zandı. Aynı şekilde Buse Naz Çakıroğlu 22 yaş
altında ve büyüklerde Avrupa şampiyonluğu,
Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı.
Yine kadınlar 60 kiloda Esra Yıldız kota almayı
başardı. Erkeklerde 52 kiloda Batuhan Çiftçi,
69 kiloda Necat Ekinci ve 81 kiloda Bayram
Malkan olimpiyat kotası alan sporcularımız.
Sporcularımızın öz güvenleri yüksek ve iyi bir
hazırlık dönemi geçiriyorlar. Tokyo'ya madalya
hedefiyle gidiyoruz."

Olimpiyat tarihinin ilginç olayları
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı
Eyüp Gözgeç, 2020 Tokyo Olimpiyat
Oyunları'nda madalyalarla dönmeyi
amaçladıklarını söyledi

Vurduğunuz
nakavt olsun!23 Temmuz-8 Ağustos'ta Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği

yapacağı olimpiyat oyunlarında, tarih boyunca birçok ilginç olay yaşandı
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İ lki 2000 Sydney olmak üzere toplamda 5

olimpiyata katılma başarısı gösteren Phelps,
23 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla yaz

olimpiyat oyunlarının en çok kürsüye çıkan ismi oldu.
2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda 8 altın madalya

elde eden ABD'li yüzücü, bu başarısıyla aynı zamanda,
bir olimpiyatta en fazla altın madalya kazanan sporcu un-

vanını elde etti. ABD'li yüzücü, 23 altın madalyayla oyunlar
tarihinde en fazla altın madalya kazanan sporcu unvanını da

elinde bulunduruyor. Phelps, 2004 Atina'da 6 altın, 2 bronz,
2008 Pekin'de 8 altın, 2012 Londra'da 4 altın, 2 gümüş ma-

dalya kazanmayı başardı. ABD'li yüzücü, 2016 Rio'da ise ma-
dalya koleksiyonuna 5 altın ve 1 gümüş daha ekledi. Şu anda 35

yaşında olan Phelps, toplamda elde ettiği 23 altın, 3 gümüş ve 2
bronz madalyayla kırılması zor bir rekorun sahibi oldu.

Latynina, ikinci sırada

SSCB'li kadın cimnastikçi Larissa Latynina, 1956-1964 yılları ara-
sında katıldığı 3 olimpiyatta 9 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere
toplam 18 madalyayla Phelps'in ardından ikinci sırada yer aldı.
Latynina, bu 18 madalyanın 14'ünü bireysel, 4'ünü de eski SSCB ta-
kımının sporcusu olarak kazandı. Fin atlet Paavo Nurmi, 9 altın, 3
gümüş, ABD'li yüzücü Mark Spitz de 9 altın, 1 gümüş ve 1 bronz
madalyayla sıralamada kendilerine yer buldu.

6 farklı olimpiyatta altın madalya

Alman kadın kanocu Birgit Fischer Schmidt, katıldığı 6 farklı olim-
piyatta toplamda 8 altın madalya kazandı. İlk olimpiyat madalyasını
18 yaşındayken Moskova 1980'da elde eden Schmidt, Doğu Alman-
ya'nın katılmaması nedeniyle katılmadığı 1984 Los Angeles'ta mü-
cadele edemedi. Schmidt, sonrasında Seul 1988'de 2 altın, 1 gümüş,
Barcelona 1992 ile Atlanta 1996'da 1'er altın ve gümüş, Sidney
2000'de 2 altın, Atina 2004'te ise 1'er altın ve gümüş madalya elde
etti. Altı farklı olimpiyatta altın madalya kazanan diğer isim ise
Macar erkek eskrimci Aladar Gerevich olarak tarihteki yerini koru-
yor. "En büyük olimpik kılıç ustası" olarak tanımlanan Gerevich,
1932 ile 1960 arasındaki 28 yılda düzenlenen 6 olimpiyata da katıldı.
Macar eskrimci, 1932 Los Angeles'de 1 altın, 1936 Berlin'de 1 altın,
1 bronz, 1948 Londra'da 2 altın, 1952 Helsinki'de 1 altın, 1 gümüş
ve 1 bronz, 1956 Melbourne ile 1960 Roma'da 1'er altın madalya
aldı. Gerevich, toplamda 7 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayı ül-
kesine götürdü. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle Tokyo 1940 ve Lon-
dra 1944'ün iptal edilmeseydi Gerevich'in 8 farklı olimpiyat görme
ihtimali bulunuyordu. İngiliz küreçki Steven Redgrave da 1984'ten
2000'e kadar art arda beş olimpiyatta altın madalya alarak tarihe
geçen sporculardan oldu. Dört farklı olimpiyatta şampiyonluğa ula-
şan ise 3 sporcu bulunuyor. 1948-1960 yılları arasında Danimarkalı
ünlü yelkenci Paul Elvström, 1956-1968 yılları arasında disk atmada
zirveyi kimseye kaptırmayan ABD'li sporcu Alfred Oerter ile 1984 ile
1996 yılları arasında 100 metre ve uzun atlamanın efsaneleşen ismi
ABD'li atlet Carl Lewis, dörder altın madalya aldı.

Yaz olimpiyat oyunlarının en başarılıları

Yaz Olimpiyat Oyunları tarihinin en ba�arılı sporcuları ve kazandıkları 
madalyaların sayıları �öyle:

Altın madalyalar:
23: Michael Phelps (ABD-Yüzme)
9: Larissa Latynina (SSCB-Cimnastik), Paavo Nurmi (Finlandiya-Atletizm), Mark Spitz
(ABD-Yüzme), Carl Lewis (ABD-Atletizm)
8: Birgit Fischer Schmidt (Almanya-Kano), Savao Kato (Japonya-Cimnastik), Jenny Thomp-
son (ABD-Yüzme), Matthew Biondi (ABD-Yüzme), Ray C.Ewry (ABD-Atletizm), Usain Bolt
(Jameika-Atletizm)
Toplam madalyalar:
28: Michael Phelps (ABD-Yüzme)
18: Larissa Latynina (SSCB-Cimnastik)
15: Nikolai Andrianov (SSCB-Cimnastik)
13: Boris Shakhlin (SSCB-Cimnastik), Eduardo Mangiarotti (İtalya-Eskrim), Takashi Ono
(Japonya-Cimnastik)
12: Savao Kato (Japonya-Cimnastik), Paavo Nurmi (Finlandiya-Atletizm), Alexei Nemov
(Rusya-Cimnastik), Birgit Fischer Schmidt (Almanya-Kano), Jenny Thompson (ABD-Yüzme),
Dara Torres (ABD-Yüzme), Ryan Lochte (ABD-Yüzme), Natalie Coughlin (ABD-Yüzme)
11: Carl Townsend Osburn (ABD-Atıcılık), Viktor Chukarin (SSCB-Cimnastik), Mark Spitz
(ABD-Yüzme), Matthew Biondi (ABD-Yüzme), Vera Caslavska (Çekoslovakya-Cimnastik)
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Ailece spora hastayız
Tuna Kalaycı, "Biz ailece spora hastayız. Birçok ailede çocukları
motosiklete binince kıyamet kopar. Bizde öyle bir şey olmaz.
Çocuklarım da bu sevdaya küçük yaşta başladılar." dedi
Rallide 1981'de co-pilot Türkiye şampiyonu olan 72 ya-
şındaki Tuna Kalaycı doğum gününü, aynı tutkuyla büyüt-
tüğü oğlu Necati Kalaycı'nın 9 yaşındaki motokrosçu kızı
derin Kalaycı'yla yarışarak kutladı. 1967-1974 yılları ara-
sında yedi kez Türkiye Motokros-Sürat Şampiyonu olan
Hasan Kalaycı motosiklet tutkusunu eşine ve çocuklarına
da aşıladı. Hasan Kalaycı'nın, yarışlarda kendisine eşlik
etmesini istediği eşi Tuna Kalaycı, 1971'den itibaren
Murat 124, anadol ve Murat 131 otomobillerle eşinin co-
pilotu olarak rallilere katıldı ve 1981'de rallide co-pilot
Türkiye şampiyonu oldu. Pistlerin tozunu yutan ve çocuk-
larını da aynı tutkuyla büyüten Kalaycı çiftinin 3 çocuğun-
dan en küçüğü Necati Kalaycı da 1990 ve 1992'de
Türkiye Motokros Şampiyonluğunu kazandı. eşi Hasan
Kalaycı'yı 2008'de kaybeden Tuna Kalaycı, oğlu Necati
Kalaycı'nın kızı derin doğduğunda, torununa ve gelinine
birer motosiklet hediye etti.

Torunuyla yarıştı

Babaanne Kalaycı
73'üncü doğum gü-
nünü, 9 yıldır motor
tutkusuyla büyüyen to-
runu derin'le trafiğe
kapalı alanda yarışa-
rak kutladı. Kalaycı,
yaptığı açıklamada to-
runu ile motosiklete
binmenin büyük bir
mutluluk ve motivas-
yon kaynağı olduğunu
dile getirdi. Kalaycı,

"düşünsenize 73 yaşına girdiğimde torunumla motosik-
lete bindim. Yani bu çok büyük bir mutluluk. ayrıca ben
de hala bir şeyler yapıyor olmamı kendime kanıtlamış
oldum. Çünkü gençlik yıllarımda motosiklete çok biner-
dim. Binmeyeli uzun zaman oldu." diye konuştu. ailece iki
tekerleğe sevdalı olduklarını belirten Kalaycı,"Biz ailece
spora hastayız. Birçok ailede çocukları motosiklete bi-
nince kıyamet kopar. Bizde öyle bir şey olmaz. Çocukla-
rım da bu sevdaya küçük yaşta başladılar. Herkes
kullanıyor bizim ailede, gelini bile motosiklet kullanma-
dan kabul etmedik. O da öğrendi ve ehliyetini aldı."dedi.
ailenin diğer fertleri gibi 5 yaşında motosiklete binmeye
başlayan derin Kalaycı da hiçbir arkadaşının babaanne-
siyle motosiklet süremediğini ve bu yüzden kendisini çok
şanslı hissettiğini belirtti. Babaannesinin izinden giderek
şampiyon olmak istediğini söyleyen derin," Bugün baba-
annemin doğum gününü kutladık. Çok mutlu oldum. Ben

de ileride babaannem gibi
şampiyon olacağım." diye
konuştu. "Süper baba-
anne" Kalaycı'ya, ankara
Büyükşehir Belediyesi Kül-
tür ve Sosyal işler dairesi
ile ankara Kent Konseyi
ortaklığında yaklaşık 2 bin
sporcunun katılımıyla dü-
zenlenecek Başkent Spor
Zirvesi'nde "ankara'ya
ödül kazandırmış eski
sporcu"lar arasında ol-
duğu için plaket 
verilecek.

Şirketin destek projesinin tanıtımına yönelik
düzenlenen toplantıda İzmir Gücü Spor Vakfı
(İZVAK) iş birliği ile şekillenen proje kapsa-
mında Süper Lig'de mücadele edecek Göztepe
ve Altay, 1. Lig'deki Menemenspor, 2. Lig'deki
Bucaspor 1928, 3. Lig'deki Karşıyaka ve Ber-
gama Belediyespor ile Bölgesel Amatör Lig'de
yer alan İzmirspor'un formalarının göğüs bö-
lümlerinde "Folkart" yazacağı belirtildi. Toplan-
tıda konuşan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı
Mesut Sancak, şirketin 15 yıl önce İzmir mer-
kezli kurulduğunu ve İzmir ile büyüdüklerini be-
lirterek, özellikle inşaat sektöründe İzmir'in
Folkart'ı en tepeye çıkardığını kaydetti. Sancak,
şöyle konuştu: "Bu iş birliğinin tek taraflı olma-
ması gerekiyor. Kazandığımızın bir kısmını İz-
mir'e geri vermek için elimizden geleni yapmaya
çalıştık. Geçmiş yıllarda da buna benzer spon-
sorluk anlaşmaları yapmıştık. Şu an 2 takımımız
Süper Lig'de. Diğer takımlarımızı da Süper
Lig'de görmek istiyoruz. Bu hayalin gerçekleş-
mesi için Folkart olarak elimizden geleni yapaca-
ğız. İzmir bunu hak ediyor." Toplantıda konuşan
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İz-
mir'in 7 spor kulübünü bir araya getiren ve des-
tekleyen Folkart'ın bir hayali gerçekleştirdiğini
belirtirken İZVAK Başkanı Ali Erten de şirketin
İzmir kulüplerinin tüm renklerine sahip çıktığını
ifade etti. Göztepe Spor Kulübü Başkanı Meh-
met Sepil, spor kulüpleri arasındaki hırçın orta-
mın Folkart'ın önderliğindeki "İki yaka bir araya
gelsin" projesiyle yumuşadığını belirtti. 

Folkart, "İzmir'in renkleri tek yürek"
adını verdiği destek projesiyle Türkiye
Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı
liglerde mücadele veren İzmir'deki 
7 spor kulübünün futbol takımlarına
forma göğüs sponsoru oldu

İzmir futboluna

destek



T üm dünyadan sporcular katılımıyla gerçek-
leşen olimpiyatlar, günümüzün en büyük
spor organizasyonu. Sporcuların başarı-

ları, yerinden veya ekran başından 100 milyonlar
tarafından takip ediliyor. 4 yılda bir düzenlenen
olimpiyatlar, branş çeşitliliği ve farklı ülkeleri temsil
eden sporcuları bir araya getirmesi bakımından
diğer spor etkinliklerinin arasında ayrı bir konuma
sahip.Ayrıca sporu, kültür ve eğitimle bir araya ge-
tirmek, herkesin spor yapmasını ve yarışmaktan
keyif almayı teşvik etmenin yanı sıra spor vasıta-
sıyla barış, dostluk, dayanışma, fair-play, saygı
ruhu içinde daha iyi bir dünya oluşturmayı hedef-
leyen modern olimpiyatların kökleri, milattan önce
8. yüzyıla kadar dayanıyor. Antik olimpiyatlar,
Mora Yarımadası'nın batısındaki Elid'in kralı Iphi-
tos'un emriyle Yunan mitolojisindeki Tanrı Zeus
onuruna, Olimpiya bölgesinde düzenlenen dini
içerikli şenliklerle başladı. Önceleri bir gün süren
koşulardan oluşan oyunlara, yıllar içinde değişik
mesafelerde yarışlar, disk ve cirit atma, uzun at-
lama, boks, güreş, atlı araba yarışları gibi branşlar
da eklenerek şenliklerin süresi 5 güne çıkarıldı. Yal-
nızca erkeklerin katılabildiği ve zamanla şehir dev-
letler arasında siyasi bir güç gösterisine dönüşen
yarışmaların kazananlarına, ödül olarak zeytin da-
lından yapılmış taç veriliyordu. Milattan önce 2.
yüzyıldaki Roma işgali sonrası Atina'ya alınan
oyunlar, bunu bir pagan ritüeli olarak gören İmpa-
rator I. Theodosius tarafından milattan sonra 4.
yüzyılda kaldırılmıştır.

Modern olimpiyatların doğuşu

"Hayatta önemli olan zafer elde etmek değil çaba-
lamaktır. Önemli olan kazanmak değil iyi müca-
dele etmektir" sözünün sahibi Fransız tarihçi Pierre
de Coubertin, yaklaşık bin 500 yıl sonra modern
oyunların başlamasına ön ayak oldu. Olimpiyatla-
rın yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunan
Baron Coubertin, 1892'de Paris-Sorbonne Üniver-
sitesi'ndeki konuşmasında, uluslararası spor orga-
nizasyonu fikrini öne sürdü. Uluslararası
Olimpiyat Komitesinin (IOC) ilk toplantısı, sporu
yaygınlaştırmak gerektiğine ve spordaki rekabetin
savaşları önleyebileceğine inanan Coubertin ön-
derliğinde 23 Haziran 1894'te Paris'te gerçekleşti. 1.
IOC Toplantısı sonucunda olimpiyatların yeniden
düzenlenmesine ve ilk oyunların 1896'da Atina'da
düzenlenmesine karar verildi. 1896 Atina Olimpi-
yatları'nın programında 9 branş (atletizm, bisiklet,
cimnastik, eskrim, güreş, atıcılık, halter, yüzme,
tenis) yer aldı. 1916'da I. Dünya Savaşı, 1940 ve
1944'te ise II. Dünya Savaşı yüzünden yapılama-
yan olimpiyatlar, bu 3 istisna dışında her 4 yılda bir
organize edildi. Normal şartlarda geçen 2020'de
düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları, 2019'un so-
nunda Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelendi.

Olimpiyatların logosu ve sloganı

IOC kurucusu Coubertin tarafından 1912'de ta-
sarlanan olimpiyat logosu, beyaz zemin üzerine iç
içe geçmiş mavi, sarı, siyah, yeşil ve kırmızı halka-
lardan oluşuyor. Baron Coubertin, o dönem oyun-
lara katılan tüm ülkelerin bayraklarının rengini
barındırdığı için böyle bir sembol kullanmayı tercih
etti.Aynı zamanda Avrupa Olimpiyat Komiteleri
(EOC), Asya Olimpik Konseyi (OCA), Afrika
Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği (ANOCA),
Pan Amerikan Spor Organizasyonu (PASO) ve
Okyanusya Ulusal Olimpiyat Komiteleri'ni
(ONOC) ve dolayısıyla 5 kıtayı temsil eden halka-
lar, ilk kez 1920 Antwerp Olimpiyatları'nda kulla-
nıldı. "Daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü"
anlamına gelen Latince "Citius, Altius, Fortius"
sloganını, olimpiyatlara adapte eden isim de Baron
Coubertin'dir. Coubertin, sporu güçlü bir eğitim
aracı olarak kullanan Katolik mezhebine bağlı Do-
minikan rahibi ve öğretmen arkadaşı Henri Di-
don'un, okullar arası bir atletizm yarışmasında
hatiplere has bir coşkuyla "Citius, Altius, Fortius"

kelimeleriyle bitirdiği konuşmasından çok etki-
lenmişti."Citius, Altius, Fortius"u olimpiyatların
düsturu haline getiren Coubertin, ilk kez 1924
Paris Olimpiyatları'nda tanıtılan sloganın, re-
korlara meydan okuyan sporcular için oldu-
ğunu söyleyerek, "Bu üç kelime, etik güzelliği
temsil ediyor" demişti.

1521 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBASPOR www.gazetedamga.com.tr

Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan ve
32'ncisi 23 Temmuz-8 Ağustos'ta Japonya'nın
başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatların
geçmişi, milattan önce 8. yüzyıla kadar uzanıyor

"Koşuda, güreşte ve (gülle) atmada, soylu yarışma-
ların itici gücüyle parla" dizeleri birçok kişiye ya-
bancı gelebilir. aslında bu dizeler, sporun kalbinin
attığı olimpiyatların, açılış töreninde seslendirilen
Olimpiyat Marşı'nın orijinal halindeki, ufak bir bölü-
münden başka bir şey değil.1894'teki ilk ıOC toplan-
tısında başkanlık koltuğuna geçen Yunan demetrius
Vikelas, vatandaşları şair Kostis Palamas ve operacı
Spyridon Samaras'ı, oyunlara özgü bir marş yapma-
ları için görevlendirdi. Böylece koroyla söylenen kısa
bir oratoryo olan Olimpiyat Marşı ortaya çıktı. Mo-
dern olimpiyatların ilki olan 1896 atina'nın açılış tö-
reninde seslendirilen marş, sözleri şarkıya
uyarlandıktan sonra resmi Olimpiyat Marşı olarak
1958'de Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen
54. ıOC Toplantısı'nda tescillendi.
Olimpiyat Marşı'nın Türkçe çevirisi şöyle:
Ey kadim (antik) ölümsüz ruh,
Güzelliğin, yüceliğin ve hakikatin tertemiz babası
(Gökten) in, göster kendini ve şimşek gibi çak
Sahip olduğun yer ve gökyüzünün ihtişamıyla
Koşuda, güreşte ve (gülle) atmada,
Soylu yarışmaların itici gücüyle parla
Ve dalı solmayan çiçeklerle donat
Vücudunu, muktedir ve saygı duyulur yap
Ovalar, dağlar ve denizler seninle ışıldar
Eflatun beyaz büyük bir mabet gibi
Sana tapmak için bu mabede koşar
Ey her ulusun kadim ölümsüz ruhu.

Olimpiyat Marşı

İkizlerin tek hedefi
şampiyonluk
Kırklareli'nde arkadaşlarının tavsiyesi ile tekvandoya
başlayan 17 yaşındaki ikiz kardeşler Şefika ve Şevval Çakal,
Türkiye şampiyonluğu için çalışmalarını sürdürüyor

KırKlareli'nde arkadaşlarının tavsi-
yesi ile 7 yıl önce tekvandoya başlayan
17 yaşındaki milli tekvandocu ikizler
Şefika ve Şevval Çakal kendilerine
olimpiyat hedefi koydu. Milli takım
sporcusu nur Tatar'ın başarılarını ken-
dilerine hedef edinen ikiz kardeşler,
olimpiyatlarda mücadele etmek istiyor.
Yurt içi ve yurt dışında katıldıkları bir-
çok müsabakada derece elde eden
sporculardan Şevval, milli takım adına
çıktığı müsabakalarda Türkiye ikincisi,
avrupa Oyunları'nda birinci, Uluslar-
arası Türkiye açık Tekvando Turnuva-
sı'da da ikinci ve üçüncü oldu. ikiz
kardeşi Şefika Çakal ise avrupa Şampi-
yonası'nda ikinci, Başkanlık Kupası'nda
üçüncü, Uluslararası Türkiye açık Tek-
vando Turnuvası'da bir kez birinci, bir
kez de ikinci oldu. Şevval Çakal, yaptığı
açıklamada, tekvandoya 2014 yılında
ikiz kardeşiyle birlikte arkadaşlarının
sayesinde başladıklarını söyledi.Milli
takımda mücadele etmenin gururunu
yaşadığını ifade eden Şevval, birçok
turnuvada başarılar elde ettiğini belirtti.
Çakal, 28 Temmuz-2 ağustos tarihle-
rinde yapılacak Türkiye şampiyonasına
hazırlandığını aktararak şunları kay-
detti: "antrenmanlarıma hocalarımız
Gökhan Yeşil ve Savaş ergin ile birlikte
devam ediyoruz. inşallah orada da
şampiyon olmayı hedefliyorum. Ümit-
lerde şampiyon olduktan sonra avrupa

ve dünya şampiyonalarında ülkemi
temsil etmek ve ülkeme madalya ka-
zandırmak istiyorum. Kadın sporcuları
gördüğüm zaman gurur duyuyorum. Ül-
kemizde de kadın sporcular çok başa-
rılı, bizim branşımızda da öyle.
Olimpiyata da tam kadro gidiyoruz
kadın takımımızla. Bence tüm kadınlar
bir spor ile uğraşmalı. nur Tatar gibi
isimleri kendime örnek alıyorum. inşal-
lah onlar gibi a takımda olimpiyatlarda
görmek istiyorum kendimi."

Ülkemizi temsil 
etmek istiyoruz

Şefika Çakal da ikiziyle birlikte müsa-
bakalara yılmadan daha fazla çalışarak
hazırlandıklarını ifade etti. ilk derece-
sini 2016 Türkiye Şampiyonası'nda
ikincilikle elde ettiğini aktaran Şefika,
sonrasında da milli takıma girmeyi ba-
şardığını anlattı. Kardeşiyle hedefleri-
nin olimpiyat olduğunu vurgulayan
Şefika, "Tekvandoda milli sporcuyum.
Türkiye'de ve avrupa'da ikinciliğim,
uluslararası maçlarda derecelerim var.
Önümüzde Türkiye şampiyonası var.
Ona sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. in-
şallah orada da istediğimiz başarıyı
elde edeceğiz. Önümüzdeki hedeflerim
avrupa ve dünya şampiyonalarında ül-
keme madalya kazandırmak. Ülkemi en
iyi şekilde temsil etmek istiyorum." ifa-
delerini kullandı.

sergen yalçın bir başkadır
Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Topal,
teknik direktör Sergen Yalçın'a hayranlık duy-
duğunu söyledi. Siyah-beyazlı kulübün inter-
net sitesine açıklamalarda bulunan tecrübeli
oyuncu, "Sergen hocanın oynadığı dönem-
lerde ben onun çok büyük hayranıydım.
Muhteşem bir sol ayağı vardı. Bunu bugün
değil, bulunduğum her ortamda, geçmiş yıl-
larda yaptığım röportajlarda da söyledim.
Tabii onunla çalışmak benim için ayrı bir
onur. Hocalığımı yapması, benim de sahada
olmam beni çok duygulandırdı ve etkiledi."
diye konuştu. Beşiktaş'ta yabancılık çekece-
ğini düşünmediğini kaydeden Mehmet
Topal, "Beşiktaş'ta olmak benim için çok
büyük keyif. Yaklaşık bir kaç haftadır ilerleyen
bir süreç vardı. Süreç olumlu bitti. Burada ol-
maktan ben ve ailem çok mutlu, gururluyuz.
Elimden geldiğince büyük hizmetler verip,
Beşiktaş camiasına layık olmaya çalışacağım.
Başakşehir'de oynadığım süreçte Sergen Yal-
çın hocam beni istemişti. Oradan gelmek kıs-
met olmamıştı. Sergen hocamın da bu
transferde çok büyük emeği var. Beklentileri
karşılamak istiyorum. Umarım her şey çok
olumlu gider ve güzel bir sezon geçiririz." if-

delerini kullandı.

Hak edilmiş bir şampiyonluk

Daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve Me-
dipol Başakşehir'de şampiyonluk yaşayan
Mehmet Topal, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Burada da şampiyonluk yaşarsam her halde
dünyada bir ilk olacak. Bu yıl yine şampiyon
olursak, katkı sağlayacağıma inanıyorum.

Geçen sezon Beşiktaş ligin ilk haftalarına
sıkıntılı başlamıştı ancak daha sonra

hızlı bir toparlanma sürece yaşadı. Üst
üste gelen galibiyetlerle, özgüvenle,

sezon sonuna kadar iddiasını sür-
düren bir takım oldu. Son maç

çok heyecan vericiydi. Hak
edilmiş bir şampiyonluk ol-

duğunu düşünüyorum.
Yeni sezonda Beşiktaş,

son şampiyon olarak
rakipleriyle müca-

dele edecek.
Hem ligde

hem Şampi-
yonlar Li-

gi'nde
hem

de kupa maçlarında çok güçlü olmak zorun-
dayız. Bunu başarırsak sezon sonunda ipi
göğüsleyen taraf biz olacağız diye düşünüyo-
rum." Siyah-beyazlı takımın Brezilyalı oyun-
cusu Josef de Souza ile yakın bir arkadaşlığı
olduğunu da aktaran Mehmet Topal, "Kişilik
olarak benim için çok ender oyunculardan
birisidir. Atiba'yı da uzun yıllardan beri tanı-
yorum. Rakip olarak oynadık, sahada birbiri-
mize çok saygı gösterdik. Boş
zamanlarımızda konuşma fırsatı buluyoruz.
Kendisi mükemmel bir insan. Rekabet takım
içinde önemlidir. Rekabet olmazsa başarı da
olmaz. Ancak rekabet bizim dostluğumuzu
etkilemeyecek. Burada güzel bir aile ortamı
var. Bu ailenin bir parçası olmaya gayret ede-
ceğiz." açıklamasında bulundu. Beşiktaş ta-
raftarının gücüne de değinen tecrübeli
oyuncu, "Biz futbolcular her zaman taraftarı
arkamızda görmek isteriz. Onlar bizim her
zaman on ikinci adamımızdır. Beşiktaş taraf-
tarını burada anlatmaya gerek yok, dünya ça-
pında ünleri var. Mükemmel ve çılgın bir
taraftara sahip olduğumuz düşünüyorum.
Onlar bizim her zaman ekstra gücümüz ola-
caklardır. Onlara kupalar armağan edeceğiz."
diyerek sözlerini tamamladı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Topal, "Sergen hocanın oynadığı dönemlerde 
ben onun çok büyük hayranıydım. Muhteşem bir sol ayağı vardı. Bunu bugün değil,
bulunduğum her ortamda, geçmiş yıllarda yaptığım röportajlarda da söyledim." dedi

İngilizlere destek mesajı geldi
Spor dünyasından birçok isim, İtalya'nın penaltılarla kazandığı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) 
finali sonrasında sosyal medyadan ırkçı saldırılara maruz kalan İngiliz futbolculara destek verdi
Formula 1'de 7 şampiyonluk yaşayan Mercedes'in Büyük Bri-
tanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, sosyal medyadan yaptığı açıkla-
mada, "Yaşananları görmek acı verici. Bu durum bize ülkemizin
önünde daha uzun bir yol olduğunu gösterdi. Bu konu üzerinde ne
kadar çalışmamız gerektiğini bir kez daha gördük." ifadelerini kul-
landı. Norveçli golcü futbolcu Erling Haaland, "Hala ırkçılık ve ay-
rımcılık yapanları anlamıyorum. Ayrımcılığın her çeşidiyle
mücadele etmekten yorulmayacağız. Penaltı atacak cesareti göster-
dikleri için alkışlamak yerine bu genç adamlara ırkçı saldırılarda
bulunuluyor. Sözün bittiği noktadayız." değerlendirmesinde bu-
lundu. İngiltere Milli Takımı'nın santrforu Harry Kane, "Onlar des-

teklenmeyi hak ediyor, ırkçı saldırıları
değil. Üçü de bütün yaz boyunca harikaydı
ve gerginliğin üst düzeyde olduğu anlarda
penaltı atacak cesareti gösterdiler. Sosyal
medya üzerinden bu tacizleri yapıyorsanız İngil-
tere taraftarı değilsiniz ve sizi istemiyoruz." şeklinde
görüş belirtti. Fransız futbolcu Paul Pogba, "Sizlerle
gurur duyuyorum. Kazanır ya da kaybedersiniz. Penaltı-
ları atacak cesareti gösterdiniz ve ülkenizin finale yükselme-
sine katkı sağladınız. Irkçılıkla mücadele etmeyi asla
bırakmayacağız”  yorumunu yaptı. 

Olimpiyatlarin
öyküsü



G eçmişten günümüze birçok medeni-
yete ev sahipliği yapan İstanbul’un
gözdesi Beyoğlu, İstanbul'un ilkleri-

nin gerçekleştirildiği özel bir ilçe olarak da
önemini koruyor. Tarih boyunca en işlek
semtlerden birisi olan ve günümüzde de
günlük iki milyona yakın turisti ağırlayan
ilçe, birçok yeniliğe öncülük yaptı. İlk be-
lediye binası, İlk tersane, ilk banka, ilk
stad ve daha nicesi ilk olarak Beyoğlu’nda
kuruldu. İlk tiyatro oyunu burada oy-
nandı, ilk tramvay buradan yola çıktı, ilk
ezan burada okundu. Türkiye’nin ilk bele-
diye binası, Şişhane Meydanı'ndaki Be-
yoğlu Belediyesi’dir. Bina, Edouard
Blacque Bey’in 1879-1883 yılları arasın-
daki reisliği döneminde inşa edildi. Haliç
ve tarihi yarımada manzarasına hakim

yapının mimarı, İtalyan Giovanni Battista
Barborini’dir. 1960'lı yıllarda kaymakam-
lık olarak kullanılan bina, 1984'ten itiba-
ren yeniden Beyoğlu Belediyesi Başkanlık
binası olarak kullanılmaya başlandı.

İstanbul'un İlk camİsİ
İstanbul'u kuşatmak için yedi yıl boyunca
Galata'da kalan Emevi İslam Ordusu’nun
komutanı Mesleme bin Abdülmelik Bi-
zans Kralı Leon ile anlaşma yaparak şim-
diler de Karaköy Perşembe Pazarı'nda
Arap Camii'ni yaptırdı. 1296 yıl önce, İs-
tanbul'un ilk camisi olan Arap Ca-
mii'nden ilk ezan sesi yükseldi.

İlk tİyatrolar oradaydı
İstanbul'a gelen ilk tiyatrocular Beyoğ-
lu'nda konaklamayı tercih etmişlerdi.
1881'de gelen ve ilk oyununu 1888'de 

oynayan
Fransız
Sarah Bern-
hardt;
1889'da
gelen İtalyan
Ernesto
Rossi ve
1889 yılında
gelerek ilk
oyununu Be-
yoğlu'ndaki
Odeon Ti-
yatrosu'nda
oynayan
Manuet
Sully, Beyoğ-

lu'nun ve İstanbul'un gördüğü ilk tiyatro
oyuncularıydı.

tescİllİ İlk lokanta
1888’de Karaköy Rıhtımı’nda, “Abdullah
Efendi” adıyla açıldı. Lokantanın ruhsatı,
Sultan II.Abdülhamid Han tarafından
bizzat verildi. 1915’te Beyoğlu’ndaki Ru-
meli Han’ın zemin katına taşınan lokanta,
1958’den itibaren ise Ağa Camii yanın-
daki Sakızağacı Caddesi’nde hizmet ver-
meye başladı. Ahilik Ocağı’nın bir örneği
olan asırlık lokanta, günümüze kadar
“Ustadan Çırağa” devralınarak geldi.

İlk sİnema: Pathe
İlk sinema salonu Pathé, 1908'de, Sig-
mund Weinberg tarafından Tepebaşı'nda
kuruldu. Darülbedayi'nin komedi bölü-
münde ilk yerleşik sinema salonu olarak
hizmet vermeye başlayan Pathé, daha
sonra Anfı, Asri ve Ses Sineması adlarıyla
seyircilerini ağırlamaya devam etti. İlk film
gösterimi, 1896'da İstiklal Caddesi’ndeki
Sponeck Birahanesi'nde yapıldı. Lumière
Kardeşler'in 1895'te Paris'te gösterdikleri
filmin aynısı izleyici ile buluştu. Film gös-
terimi, canlı projeksiyonlarla günde 4 kez
gerçekleştirildi.

büyük beyoğlu yangını
Beyoğlu’nda1870 yılında meydana gelen
ve “Büyük Beyoğlu Yangını-Harîk-i
Kebîr” olarak bilinen yangın İstanbul’da
meydana gelen en büyük yangındır. Be-
yoğlu’nun yeniden yapılanması, düzenli
itfaiye taburlarının oluşturulması, yangın
sigortasının yaygınlaştırılması, kagir bina-
ların sayısının artması, Şişli ve Nişantaşı
gibi semtlerin önem kazanması, bu yan-
gından sonra başlamıştır. Osmanlı Devle-
ti’nde sigortacılık, 1870’teki büyük
Beyoğlu yangınından sonra yaygınlaştı.

elektrİklİ İlk asansör
Türkiye'nin ilk elektrikli asansör sistemi
1892’de Pera Palace Hotel’de kuruldu.
Asansör, Pera Palace Hoteli’nin mimarı
Alexander Vallaury tarafından yapıldı.
Neo klasik çizgilere sahip asansörün yapı-
mında, dökme demir ve ahşap malzeme-
ler kullanıldı.

İlk tramvay
İlk atlı tramvay, 1871 yılında İstanbul’da 4
hatta çalışmaya başladı. Bu hatlardan
biri, Azapkapı-Galata idi. Ardından, Kab-
ristan Sokağı-Tepebaşı-Taksim-Pangaltı-
Şişli ve Fatih-Edirnekapı- Galatasaray-
Tünel hatları açıldı. Atlı tramvay yerini,
1914 yılında elektrikli tramvaya bıraktı. İlk
elektrikli tramvay, Karaköy-Ortaköy ara-
sında hizmete başladı.

İlk banka
Bank-ı Der Saadet, Sultan Abdülmecid

döneminde İstanbul'da
Galata bankerlerince ku-
rulan ilk Osmanlı banka-
sıdır. 1847 yılında
kurulan banka, yabancı
ülkelere kabul edilen po-
liçeleri yüzünden olan
kısa vadeli borcunu öde-
yemediği için 1852 yı-
lında kapatıldı. Daha
sonra yerine 1856’da
Osmanlı Bankası adı al-
tında bir banka kuruldu.

stadyumun
İlkİ de burada
Taksim Kışlası'nın avlu-
suna yapılan Taksim

Stadyumu, İstanbul'un ilk stadıdır.
Stadyum, 1921-1940 yılları arasında maç-
lara ev sahipliği yaptı. Türk Milli Futbol
Takımı, ilk maçını bu stadyumda Roman-
ya'ya karşı 1923’te oynadı. 1940'ta, Tak-
sim Meydanı'nın düzenlenmesi
çalışmasında yerini Taksim Parkı’na bı-
raktı. 2 ahşap tribünü bulunan Taksim
Stadı yaklaşık 8 bin kişi alabiliyordu.

hava gazı İlkİ
Sultan Abdülmecid’in kararı ile Dolma-
bahçe Gazhanesi’nin üretim fazlası hava-
gazı ile 1856 yılında Beyoğlu bölgesine
havagazı verilmeye başlandı. Havagazı ile
İstanbul’da ilk defa cadde-sokak aydınlat-
ması İstiklal Caddesi (Cadde-i Kebir) ay-
dınlatılarak gerçekleştirildi. Taksim’den
Karaköy’e kadar 80 adım aralıklarla
döküm direkler dikildi, lambalar asıldı.
Dolmabahçe Gazhanesi’nden boru hat-
ları çekilen gaz ile sokaklar aydınlatıldı. 

İstanbul'un İlk metrosu
Londra metrosundan (1863) on iki yıl
sonra hizmete giren ve Karaköy’ü yeral-
tından Cadde-i Kebir’e (İstiklal Caddesi)
bağlayan Tünel, dünyanın en eski ikinci
metrosudur. Ticaretin ve bankacılığın
merkezi olan Galata'yı Beyoğlu'na bağla-
yan sokaklardan günde ortalama 40 bin
kişinin inip çıktığının tespit edilmesiyle ge-
liştirilen Tünel; 17 Ocak 1875 tarihinde
hizmete açıldı. Karaköy ile Beyoğlu ara-
sındaki 573 metrelik mesafeyi 90 saniyede
alan Tünelde, günde ortalama 200 sefer
yapılıyor.

İlk buharlı gemİ
İlk Türk Tersanesi, Fatih Sultan Mehmet
Han tarafından 1455’te kurulan Tersane-i
Amire’dir. Bugünkü adıyla Haliç Tersane-
leri; Haliç, Camialtı ve Taşkızak Tersane-
lerini kapsar. 1827'de ilk yüzer havuz ve ilk
buharlı gemi Taşkızak Tersanesi'nde inşa
edildi. 1886’da Abdülhamid ve Abdülme-
cid adı verilen ilk denizaltı da aynı tersa-
nede yapıldı.

uçan adam çelebİ
Cezayir doğumlu Türk bilgini Hezarfen
Ahmed Çelebi, kuşların uçuşunu inceleye-
rek yaptığı kanatlarla Okmeydanı’nda ilk
denemesini yaptı. 1632’de, kuş kanatla-
rıyla Galata Kulesi-Üsküdar Doğancılar
arasındaki 3 bin 358 metrelik uçuşuyla
Türk havacılık tarihine adını yazdırdı.

galata kulesİ de İlktİ
Beyoğlu’nun en önemli simgelerinden bi-
risi olan Galata Kulesi, Bizans İmpara-
toru Anastasius tarafından, 528’de “Fener
Kulesi” olarak inşa edildi. IV. Haçlı Sefe-
ri'nde tahrip edilen kule, 1348’de "İsa Ku-
lesi" adıyla Cenevizlilerce yeniden yapıldı.
İstanbul Boğazı ve Haliç’in panoramik
olarak izlenebildiği Galata Kulesi, 2013'te,
UNESCO tarafından Dünya Mirası Ge-
çici Listesi'ne dahil edildi.

TAYLAN DAŞDÖĞEN
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Yurt içinde yapılan off-road
etkinliklerinde direksiyonun
başına geçen modacı arka-
daşlar Seçil Kırca ve Elif El-
fida Yılmaz, pistte verdikleri
mücadeleyle bu spora merak
salan kadınlara cesaret veri-
yor. Babaları sayesinde 10 yıl
önce off-road sporuyla tanı-
şan ve yaklaşık 3 yıldır pist-

lerde mücadele eden Kırca
ve Yılmaz, hafta içinde mo-
dayla ilgilenirken hafta so-
nunda pistlerde mücadele
ediyor. Bursa Diriliş Offroad
Spor Kulübü üyesi kadın
sporcular, yarışlarda aldıkları
derecelerle de çevreden
olumlu tepkiler alıyor. Bursa,
Düzce, Karabük, Ankara, Bolu

ve Zonguldak'ta düzenlenen
yerel ve Türkiye şampiyona-
larında birincilik ve farklı de-
receler alan modacı
arkadaşlar, zorlu pistlere
meydan okumaya devam edi-
yor. Seçil Kırca, pistte yarışır-
ken çok heyecanlandığını,
bambaşka bir dünyada oldu-
ğunu söyledi.

KADINLAR ÖRNEK OLUYOR

İstanbul’un gözdesi Beyoğlu, tarih boyunca ilklerin gerçekleştirildiği
özel bir ilçe olarak önemini koruyor. İlk belediye binasından ilk
tersaneye, ilk bankadan ilk stada kadar birçok yeniliğe öncülük

eden şehir, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor

TOPHANE-İ AMİRE
İstanbul’un fethinden sonra kurulan ilk
top döküm merkezi, Tophane-i Ami-
re’dir. 15. yüzyılda kurulan merkez, Os-
manlı ordu ve donanmasının askeri
topların üretildiği yerdi. Bina, 1850’ler-
den silah sanayisinin ve silah ticareti-
nin merkezi oldu. 1992’de Mimar Sinan
Üniversitesi’ne devredilen binanın
bugün 3 ayrı sergi salonu bulunuyor.
Tophane-i Amire Binası,  yurt içi ve yurt
dışı sergilere ev sahipliği yapıyor.

Beyoğlu’nun ilk eczanesi
olan British Pharmacy
(İngiliz Eczanesi), 1859
yılında Noel Canzuch ta-
rafından İstiklal Cad-
desi’nde açıldı. 1932’de,
Muhiddin Hüsnü Bey’in
satın aldığı eczane, İngi-
liz Kanzuk Eczanesi adını
aldı. Kanzuk Eczanesi,
1965’te Muhiddin Hüsnü
Bey’in vefatından sonra
kapandı.

BEYOĞLU’NUN İLK
ECZANESİ: KANZUK

Ataşehir’e
kardeş geldi

İMZALAR ATILDI

Kardeşlik bağlarını her geçen gün
kuvvetlendiren Ataşehir Belediyesi ve Monheim
am Rhein Belediyesi bu kez de ekonomi ve 
finans alanlarında işbirliği anlaşmasına vardı
İmzalananSektörel İşbirliği Protokolüyle, Türk ve
Alman girişimcilerin iki şehirde yapacakları yatırımla-
rın önünü açmak için ilk adım atılmış oldu. 2 yıl süre-
cek protokol kapsamında Monheim am Rhein
Belediyesi’nin desteğiyle, Ataşehir Belediyesi’nin kur-
duğu İnovasyon Merkezi’nde bir ofis açılacak. Bu ofis
sayesinde Türk iş insanları ve girişimcileri için Monhe-
im’da, Alman iş insanları ve girişimcileri için de Ataşe-
hir’de tanıtım ve yatırım fırsatları oluşturulacak. Proje
sayesinde Ataşehir İnovasyon Merkezi bünyesinde iş-
letmesini geliştiren girişimcilere, Monheim bölgesin-
deki yatırımcılara ulaşabilmeleri veya yatırımda
bulunabilmeleri için yılda en az iki kez Monheim Bele-
diyesi tarafından Alman uzman ve danışmanlar eşli-
ğinde seminer ve atölyeler düzenlenecek.

Kimler katıldı?

İnternet üzerinden Zoom programı ile yapılan imza tö-
renine; Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Mon-
heim am Rhein Belediye Başkanı Daniel
Zımmermann, Ekonomi Destek Bölüm Müdürü Da-
geroth Estelle, Ekonomi Teşvik Birimi Sorumlusu Dr.
Christoph Hahn, BC (International Busıness Centre)
A.S. Yöneticisi Gerrit Weın, Gemini A.S Yöneticisi,
Ingo Söhngen ve Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal
İşler Müdürü T. Volkan Aslan ile Kardeş Belediyeler
Koordinatörü Engin Altınova katıldı.

Önemli kapılar açtık 

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi imza töre-
ninde yaptığı konuşmanın başında, üçüncü kez Mon-
heim am Rhein şehrinin belediye başkanı seçilen
Daniel Zımmermann’ı tebrik edip başarılar diledi. Ar-
dından yaptığı konuşmada, “2015 yılından beri iki kent
arasında başlayan dostluk; kültür, sanat ve eğitim alan-
larında yapılan faaliyetlerle gerçek anlamda kardeşlik
bağına dönüştü. Bugünden itibaren eğitim, kültür,
sanat alanındaki bu kardeşlik bağını ekonomi ve finans
sektörüne taşıyoruz. Kentlerin kalkınma yolundaki en
büyük kozlarından biri kurdukları iş birliktelikleridir. Bu
anlaşma sayesinde kalkınma yolunda Ataşehirli ve
Monheimlı iş insanlarına önemli kapılar açmış bulu-
nuyoruz. Bu anlaşmada emeği geçen Sayın Zimmer-
mann ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Filizler verecek 

Monheim am Rhein Belediye Başkanı Daniel Zımmer-
mann ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:  “İki bele-
diyenin kültür, sanat ve eğitim alanlarında yapmış
oldukları çalışmalardan onur ve gurur duyuyoruz.
Gerçekleşecek olan bu proje için iki taraftan gelen fikir-
leri çok olumlu buluyorum. 2015 yılında kardeş beledi-
yecilik protokolünü imzaladığımızda, çok iyi
hatırlıyorum ki imzaladığımız anlaşmada birçok konu
vardı ve o konuların içerisinde ekonomi de vardı. Şimdi
bu protokolle işbirliğimizin ekonomi bacağını da ger-
çekleştirmiş oluyoruz. Sayın Battal İlgezdi’ye bu an-
laşma için teşekkürlerimi iletmek istiyorum ve eminim
ki bu ortak çalışma çok güzel filizler, meyveler verecek-
tir.” Karşılıklı imzaların atılmasının ardından her iki be-
lediye başkanı, iki şehrin vatandaşlarına sağlık
dileklerini ileterek imza törenini sonlandırdılar. 
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