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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Üsküdar Üniversitesi İş Güven-
liği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı

Uygulama ve Araştırma Merkezi Mü-
dürü Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan,
Covid-19 pandemisi gölgesinde geçecek
Kurban Bayramına ilişkin tavsiyelerde
bulundu. I SAYFA 4

Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşayan aile-
ler Ömer Halis ismini verdikleri çocukla-

rıyla, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbeci
generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kı-
demli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki
kabrini ziyaret etti. Konya'dan gelen Taner Güler
15 Temmuz'u çocuklarıyla birlikte şehidi kabrinde
anmak istediklerini söyledi. Çocuğuna verdiği
ismin nedenini anlatan Güler, "Eşim hamile de-
ğildi. Oğlum olursa adını Ömer Halis koyarım diye
düşündüm. Sağ olsun eşim 10 gün sonra hamile
olduğunu söyledi. Oğlum doğunca ismini Ömer
Halis koyduk. Çocuğum ismini aldığı kişinin kab-
rini görsün istedim. O yüzden buraya geldik." dedi.
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Kurban
Bayramı için
çok değerli
tavsiyeler

SAĞLIKÇILAR İÇİN KAYGILIYIZ
Sağlık çalışanlarının bu
ölümcül virüsle her gün

karşı karşıya geldiğini kaydeden
Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, “Bazı
meslektaşlarımız bütün mesailerini
hasta bakımı ve tedavisiyle, bazıları
ise filyasyonla sürdürüyorlar. Son
gelen rakamlara bakıldığında
şu an itibariyle bir yıl içinde
virüs nedeniyle vefat eden
emekliler dahil sağlık per-
soneli sayısı 385’e ulaştı.
Sağlık Bakanlığı’nın verile-
rini derinlemesine incelendi-
ğimizde yaklaşık her 100

vakadan 7 ila 8’inin sağlık çalışanı
olduğunu görmekteyiz. Günlerce
evlerine gitmedikleri, ailelerine
virüs bulaştırma riski nedeniyle
uzunca süreler çocuklarına dokun-
madıkları ve genel topluma göre
daha fazla kaygılı bir alanda yaşa-

dıkları göz önünde bulundurul-
duğunda sadece kendilerinin
değil, tüm yakınlarının da
onlar için kaygı duydukları

yadsınamaz. Bu anlamda
herkesin duyarlılık göstererek
üzerine düşeni yapması gere-
kiyor” diye konuştu.
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PSİKOLOJİK KRİZ YAŞANABİLİR

Bir yılın sonunda artık
Covid-20’den söz edilebile-

ceğini belirten Prof. Dr. Nesrin Dil-
baz, “Yani psikolojik krizden
bahsedebiliriz. Tüm topluma baktı-
ğımızda anksiyetenin, korkunun,
depresyonun, öfkenin, kederin,
yasın, madde kullanımının, aile içi
çatışmaların, çocuk istismarının ve
hatta intihar düşünceleri ile davra-
nışlarının arttığını söyleyebiliriz.
Tüm toplumda huzursuz bir enerji
olabileceği görülüyor. Bu olumsuz
enerjinin ya da korku ve kaygıların
toplumda yarattığı durumla iki

davranış oluşabilir: İnsanlar duru-
mun ciddiyetinin fark edip daha
fazla önlemlere uyarlar ya da
zaman zaman gördüğümüz gibi
tahammülsüzlüklerinden ve sıkıl-
dıklarından dolayı durumu yadsı-
yarak önlemlere uymazlar. İşte bu
dönemde sağlık çalışanlarının yükü
daha da artıyor” diye konuştu. İn-
sanların kendi tahammülsüzlükleri-
nin ve kurallara uymamalarının,
hastalık oranı ile birlikte hastane-
deki hasta yükünü artırdığını ifade
eden Prof. Dr. Dilbaz, herkesi anla-
yışlı olmaya çağırdı. I SAYFA 5
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SAYFA 14

Olay, saat 01.00 sıralarında,
merkez Süleymanpaşa ilçesine

bağlı Karadeniz Mahallesi'nde mey-
dana geldi. Silahlı kavga ihbarı üzerine
bölgeye giden bekçiler Gökçen Koşal ve
F.D., olaya müdahale etti. Bekçiler, kav-
gaya karışan ve silahlarının bulunduğu
belirtilen Necip S. ile oğlu Yalçın S.’nin

evine gidip, üzerlerindeki silahları almak
istedi. Dairenin kapısını kilitleyen Necip
S., tüfekleri kendisinin getireceğini söy-
leyip, bekçilerin içeri girmesine izin ver-
medi. Bekçiler, kapıyı açmaya çalıştığı
sırada ise Necip S., kapının arkasından
bekçilerin üzerine pompalı tüfekle ateş
açtı. Bekçiler, kanlar içinde yere yığılır-

ken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve 
takviye polis ekipleri sevk edildi. Sağlık
görevlilerince ambulansla Tekirdağ
Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne
kaldırılan bekçilerden Gökçen Koşal,
doktorların tüm müdahalesine rağmen
kurtarılamayıp, şehit oldu. Ağır yaralı
F.D. ise tedaviye alındı. I SAYFA 3
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Türkiye yardım 
elini uzatıyor

Türkiye’nin küresel ölçekte girişimci ve in-
sani dış politika yaklaşımını en etkin ve kap-

samlı şekilde uyguladığı ülkelerin başında hiç
şüphesiz Somali geliyor. 2011’de Afrika Boynu-
zunu sarsan kuraklık felaketi ve onu izleyen insani
krizlere müdahale amacıyla Türkiye, Somali’ye çok
boyutlu insani yardım girişimleri başlattı. Bu çerçe-
vede 1991’de Somali devletinin dağılarak iç savaşa
sürüklenmesiyle kesintiye uğrayan ikili ilişkiler,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011’de
Somali’nin başkenti Mogadişu’ya gerçekleştirdiği
tarihi ziyaretle yeniden tesis edildi. I SAYFA 7

SAGLIKCILAR
SAGLIKSIZ!

Bekçiyi şehit edenler
yargı önüne çıkacak
Tekirdağ'da, silahlı kavga ihbarına gelen bekçilere pompalı tüfekle ateş açarak, Gökçen Koşal’ı (31) şehit edip, F.D.’yi de
ağır yaralayan Necip S. (55), emniyetteki ifadesinde, gelenlerin bekçi olduğunu bilmediğini öne sürdü. Yapılan muaye-
nede 1.13 promil alkollü olduğu belirlenen Necip S., birlikte gözaltına alındığı oğlu Yalçın S. ile adliyeye sevk edildi

En güzel vefa örneği
ç

Pandemiyle geçen bir yılda 385 sağlık çalışanı koronavirüs mücadelesinde yaşamını yitirdi.  Sağlık 
çalışanlarının Covid-19 ile her gün karşı karşıya geldiğini ifade eden Psikiyatrist Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, 
“İnsanların tahammülsüzlükleri ve kurallara uymamaları, hastalık oranı ile birlikte sağlık çalışanlarının yü-
künü artırıyor” diyerek toplumun sağlık çalışanlarına özveri ve empati ile yaklaşması gerektiğini söyledi

HABER:
ANIL 

BODUÇ

Oyuncu Hasan Yalnızoğlu Dam-
ga'ya konuştu. “Dünyada profes-

yonel anlamda, para kazanabileceğiniz
mesleklerden olan dans, oyunculuk,
mankenlik, spor ve öğretmenlik dalları-
nın hepsinde profesyonelim” diyen Yal-

nızoğlu, “Bunlar bana göre dünyanın
en güzel beş mesleği. Bunların hepsini
birarada hala yapıyorum. Bunlar ya-
parken ayrı, fakat izlettirirken de, seyir-
ciye ayrı bir görsellik sunan keyifli
meslekler” ifadelerini kullandı.  I SAYFA 8
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Son 51 yılın en sıcak yazı
Türkiye'de geçen ay,
uzun yıllar ortalama

sıcaklık 0,5 derece artarken,
son 51 yılın en sıcak hazi-
ranlarından biri yaşandı
Meteoroloji Genel Müdür-
lüğü verilerine göre, Türki-
ye'de uzun yıllar haziran
ayı ortalama sıcaklığı 21,3
derece olarak kaydedildi.
Bu yıl haziran ayı ortalama
sıcaklığı ise 21,8 dereceye
yükseldi. Haziran ayında
en yüksek sıcaklık 45,7 de-
receyle Cizre'de, en düşük
sıcaklık ise sıfırın altında
0,3 derece olarak Kan-
gal'da kaydedildi. I SAYFA 9
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Tarih yazıp gelin kızlar

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na
katılacak özel sporcular Esra Bayrak,

Mihriban Korkmaz ve Fatma Damla Altın
Tokyo'da madalya kazanmayı hedefliyor.
VIRTUS Dünya Şampiyonası'nda takım

halinde birincilik elde ederek tarihi bir ba-
şarıya imza atan Esra Bayrak, Mihriban
Korkmaz ve Fatma Damla Altın Paralim-
pik Oyunclarına kısa bir süre kala açıkla-
malarda bulundu.  I SAYFA 15
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Olimpiyatlar demek tarih demek
Birinci ve İkinci Dünya Savaşları
nedeniyle 1916, 1940 ve 1944

olimpiyatları yapılamazken, 1906'da Ati-
na'da, resmi nitelik taşımayan ''ara olim-
piyatlar'' gerçekleştirildi. Fransız Baron
Pierre de Coubertine'in girişimleriyle ilk
olarak 1896 yılında düzenlenen modern
olimpiyatlar, tarihi olaylara tanıklık etti.
Olimpiyat oyunlarının 120 yıllık tarihsel
gelişimini sizin için derledik. I SAYFA 15
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KOŞARKEN, merdiven 
çıkarken veya yokuş tırma-
nırken… Soğuk havada, 

özellikle rüzgarda yürürken… Ağır 
bir yemek sonrasında veya sigara 
içerken… Ani bir üzüntü ya da 
sinirlenme gibi ruhsal değişimler 
yaşarken… Kimi zaman da cinsel 
ilişki sırasında… İşte bu faktörlerin 
tetiklemesiyle; göğsümüzün tam 
ortasında, “iman tahtası” adı verilen 
kemiğin üzerinde gelişiyor kalp ağrı-
sı. Yoğun bir basınç, ağırlık hissi olu-
şuyor. Bazen de yine aynı bölgede, 
yani göğsün tam ortasında geniş bir 
alanda kendini yanma hissi olarak 
belli ediyor. Öyle küçük bir noktada 
değil, en az bir yumruk büyüklüğün-
deki alanda gelişiyor bu ağrı. Bazen 
enseye, sol kola veya sırta yayılabili-
yor; çok nadiren karın üzerinde veya 
alt çenede de hissedilebiliyor. Altta 
yatan nedene göre 2-3 dakikada da 
sonlanabiliyor, 20 dakikadan uzun 
da sürebiliyor. Hemen hepimizi 
kaygılandıran bu sorunun adı; kalp 
ağrısı! Acıbadem Bakırköy Hastanesi 
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şükrü 
Aksoy, çoğumuzda ‘kalp krizi mi 
geçiriyorum?’ kaygısını yaşatan her 

kalp ağrısının altında yatan nedenin 
kalp krizi olmadığını belirterek, 
“Kalp ağrısı, kalbe gelen kan akışının 
azalmasından kaynaklanan bir tür 
göğüs ağrısını ifade ediyor. Toplum-
daki yaygın inanışın aksine, her kalp 
ağrısı kalp krizine işaret etmiyor. 
Ancak kalp ağrıları önemli bir sağlık 
probleminden kaynaklanabiliyor. 
Ayrıca ağrı kalp krizi başlangıcından 
kaynaklanıyorsa erken tedavi hayat 
kurtarıcı oluyor. Bu nedenle asla 
hafife alınmayıp, hekime başvurul-
ması yaşamsal önem taşıyor” diyor. 
Peki kalp ağrısı hangi sorunlara 
işaret ediyor? Acıbadem Bakırköy 
Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. 
Dr. Şükrü Aksoy kalp ağrısına yol 
açan 5 hastalığı anlattı; önemli öneri 
ve uyarılarda bulundu!
Ateroskleroz

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. 
Şükrü Aksoy kalp ağrısının en sık gö-
rülen ve en ciddi sebebinin ‘aterosk-
leoz’, yani toplumdaki bilinen adıyla 
‘damar sertliği’ olduğunu belirtiyor. 
Bu tabloya; hipertansiyon, diyabet, 
kolesterol yüksekliği, sigara tüketimi 
ve genetik faktörler neden oluyor. 
Damarın iç yüzeyinde aterosklerotik 
plak denen bir plak tabakası oluşu-
yor ve bu tabaka damar lümeninde 

(damar içindeki boşluk) daralmaya 
neden oluyor. Bunun sonucunda 
kalbe giden kan ve oksijen miktarı 
azalmaya başlıyor. Tedavi edilmezse 
plak büyüyebiliyor, yerinden ayrıla-
biliyor ve üzerine pıhtı oturabiliyor. 
Bu durumda kalp krizi denilen tablo 
ortaya çıkıyor.
Damar spazmı

Kalp ağrısının daha az görülen di-
ğer bir nedeni ise koroner damarla-
rın spazmı, yani kasılarak lümeni da-
raltması oluyor. Kardiyoloji Uzmanı 
Doç. Dr. Şükrü Aksoy prinzmetal 
angina adı verilen bu tabloda dilaltı 
tablet alındığında spazmın kayboldu-
ğunu ve ağrının geçtiğini belirterek, 
“Spazmın yeniden oluşmaması için 
düzenli ilaç kullanımı büyük önem 
taşıyor. Çünkü spazm tedavi edilmez 
ve tekrar ederse kalp dokusunda ka-
lıcı hasara neden olabiliyor.” diyor.
Kalp anomalileri

Doğuştan gelen kalp damarı 
anomalileri özellikle gençlerde kalp 
ağrılarına yol açabiliyor. Kardiyoloji 
Uzmanı Doç. Dr. Şükrü Aksoy, bazı 
damarların doğuştan yokluğunun 
veya normalden farklı bir yerden çık-
masının ya da kalp kasının içerisinde 
seyretmesinin ciddi sorunlara neden 

olabileceği uyarısında bulunarak, 
“Bazen futbol sahalarında görülen 
ani sporcu ölümlerinin önemli bir 
sebebi bu doğuştan gelen damar 
anomalileri oluyor.” diyor.
Kas köprüsü hastalığı
(Miyokardial Bridge)

Yine doğuştan gelen ve ‘kas köp-
rüsü hastalığı’ adı verilen durumda 
da tipik kalp ağrısı oluşuyor. Kalbi 
besleyen damarlardan birinin kalp 
kasının içerisinde seyretmesi ve kalp 
kasının kasıldığı zaman koroner 
damarı sıkıştırması, kalp ağrısıyla so-
nuçlanıyor. Eğer ilaç tedavisine rağ-
men ağrı devam ediyorsa ameliyatla 
durumun düzeltilmesi gerekiyor.
Sendrom X

Sendrom X adı verilen bu hasta-
lıkta efor sarf edildiğinde başlayan 
ve dinlenmekle geçen tipik ağrı 
gelişiyor. Hayati bir sorun oluştur-
mayan ve özellikle menopoz sonrası 
kadınlarda görülen bu duruma, 
mikrovasküler damarlar denilen çok 
ince kılcal damarlardaki sorunların 
neden olduğu düşünülüyor. 

ACIBADEM Sağlık Hizmetleri 
ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”), 
iştiraki Acıbadem City Clinic 

B.V. (“ACC BV”), aracılığıyla Sırbis-
tan’ın önde gelen özel sağlık sunu-
cularından olan Bel Medic Grup’un 
(“Bel Medic”) satın alımı için 
bağlayıcı sözleşmelerin imzalandığını 
kamuoyuna açıkladı. İşlem kapsamın-
da Bel Medic’in hisselerinin %70’i, 
Acıbadem’in Doğu Avrupa’daki 
yatırımlarını yaptığı şirket olan ACC 

BV tarafından alınacak. 1995 yılında 
Dr. Jasmina Knezevic ve Milan 
Knezevic tarafından kurulan ve 
Belgrad’ta hizmet veren Bel Medic, 
Sırbistan’ın lider premium özel sağlık 
kuruluşu. Grubun, 1 genel hastane ve 
5 ayaktan tedavi merkezi bulunuyor. 
Grup, “Acıbadem Bel Medic” adı 
altında faaliyetlerine devam edecek. 
Acıbadem Sağlık Grubu Kurucusu ve 
Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet 
Ali Aydınlar, “Acıbadem’in Avru-

pa’daki 6. hastanesinin Belgrad’da 
olmasından mutluluk duymaktayız. 
Bu anlaşma ile Acıbadem’in ulusla-
rarası bilgi ve birikimini Sırbistan’a 
da götüreceğiz. İnanıyorum ki, Bel 
Medic ile yakalayacağımız sinerjiyle 
birlikte, ülkedeki sağlık hizmetleri 
çok daha üst seviyelere çıkacaktır” 
dedi. Bel Medic’in Kurucusu ve 
CEO’su, Jasmina Knezevic, “Bel 
Medic’in dünya çapında bir hasta-
ne zincirinin parçası olması benim 

için büyük bir mutluluk. Acıbadem, 
ayrıca, Sırbistan’da lider yabancı 
sağlık kuruluşu olarak bilinmektedir. 
Benim açımdan, her iki kurumun da 
en yüksek kaliteli sağlık hizmeti, mü-
kemmel hasta sağlığı ve memnuniyeti 
gibi ana değerlere sahip olması son 
derece önemli. Eminim ki, Bel Medic 
ve Acıbadem markalarının stratejik 
birleşmesi hem premium seviyede 
sağlık hizmeti hem de Sırp ekonomi-
sine önemli etkisi olacaktır.”

KANSERDEN 
KORUNUN

COLORADO Eyalet Üniversitesi’nden
(CSU) araştırmacılar, fiziksel aktivitenin
beyindeki hücreleri birbirine bağlayan

beyaz cevherini yenileme yeteneği üzerinde olumlu
bir etkisi olup olmadığını görmek için 60 yaşın
üzerindeki insanları inceledi. Haftada en az üç kez
40 dakikalık yürüyüşlere çıkmanın beynin beyaz
maddesini yenilediğini ve bilişsel olarak kişiyi
güçlü tutmaya yardımcı olabileceğini buldular.
Araştırmanın sonuçları, yaşlı insanlara beyinlerini
sağlıklı ve aktif bir şekilde tutmanın basit bir yo-
lunu sunuyor.

Hafızada iyileşme gözlendi  

Beyaz madde, beynin ve omuriliğin kısımlarını
sinir liflerine bağlayan beynin en geniş ve en derin
kısmındaki doku. Sağlıklı bir beyaz cevher daha iyi
hafızaya, daha iyi problem çözmeye ve artan biliş-
sel yetenekleri de beraberinde getirir. NeuroImage
dergisinde yayınlanan araştırma için ekip, 247 katı-
lımcıyı gözlemledi. Katılımcıların her biri 60-80
yaşları arasında olan ve günlük yaşamlarında çok
az şiddetli fiziksel aktivite gerçekleştiren kişilerdi.
Araştırmacılar, katılımcıların sınırlı aktivitelerine
rağmen hala yeterli düzeyde bilişsel yeteneğe sahip
olduklarından emin olmak istediler ve ardından
onları üç farklı gruba ayırdılar. İlk grup, katılımcı-
ların düzenli olarak esnedikleri ve az fiziksel efor
gerektiren rutinler uyguladıkları bir programa tabi
tutuldu. İkinci grupta, haftada üç kez 40 dakikalık
yürüyüşe çıktılar. Son gruba ise haftada üç kez, fi-
ziksel ve zihinsel olarak en zorlayıcı görevlerden
biri olarak görülen dans egzersizleri verildi.

Beyaz cevheri küçülttü

Katılımcılara çalışmalar başladığından ve çalışma-
lardan altı ay sonra beyaz cevherlerinin sağlığının
ve işlevinin incelendiği beyin taramaları yapıldı.
Son iki grupta yer alanlar, programa altı ay katıl-
dıktan sonra daha sağlıklı beyin ve beden işlevleri
gösterdiler. fiziksel olarak daha zinde hale geldiler.
Ayrıca araştırmacılar, beyinlerinin MRI taramala-
rında beyaz cevherlerinin de yenilenmiş gibi görün-
düğünü buldular. Yürüme grubunun parçası
olanlar en iyi sonuçları gösterenler oldu ve hafıza
sınavlarında da en iyi performansı sergilediler. Ak-
tivitesi oldukça durgun olan ilk gruptaki kişilerde
ise beyaz cevherlerinin küçüldüğü görüldü ve bazı
bilişsel testlerde de daha kötü performans göster-
diler.

Gençlerde henüz denenmedi

Çalışmanın ortak yazarı ve CSU’da nörobilim ve
insani gelişme profesörü olan Dr Agnieszka
Burzynska, The New York Times’a beyaz madde
üzerine çok fazla araştırma yapılmadığını söyledi:
“Bazı bilim insanları, sadece birkaç yıl öncesine
kadar beynin yapısının yaşam boyunca değişebile-
ceğine bile inanmıyorlardı.” Araştırmacılar, bu ça-
lışmanın sonuçlarının genç insanlar için de geçerli
olup olmadığından emin değiller, ancak insanlara
sağlıklı kalmak için aktif bir yaşam tarzı yaşamala-
rını tavsiye ediyorlar. Burzynska, The Times’a ver-
diği demeçte; bulguların beynin beyaz maddesini
korumak için kalkmak ve hareket etmek için güçlü
bir neden verdiğini söylüyor.
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Yürümek hafızaya
çok iyi geliyor

Fazla şeker komaya sokuyor
Kurban Bayramı’nda çocukların aşırı et ve şeker tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr.
Akif Çelik, ailelere uyarılarda bulundu. Çelik, “Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve kronik böbrek hastalığı, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları
olan çocuklarda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyunun azalmasına hatta komaya dahi neden olabilir” dedi
ÇAMLICA Medipol Üniversitesi Hasta-
nesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bö-
lümü’nden Uzm. Dr. Akif Çelik,
bayramlar gibi özel günlerde değişen
beslenme rutinine bağlı olarak birçok
sindirim probleminin yaşandığını belir-
terek “Bayramlar vasıtasıyla toplumda
birliktelik ruhu artar, milli bilinç oluşur
ve sosyal ilişkiler gelişir. Ama doğum
günleri, bayramlar gibi özel kutlamalar
ve etkinliklerde aşırı besin tüketimi, dü-
zensiz beslenme alışkanlıklarına ve sin-
dirim sorunlarına neden olabilir.
Bayramlarda ve özel etkinliklerde ço-
cukların beslenmesi, ailenin diğer birey-
lerinden farklı değildir. Sağlıklı
beslenme önerileri tüm aile için geçerli-
dir. Makro besin ögelerimiz yağ, kar-
bonhidrat (şeker) ve proteinlerden
oluşur. Vücudumuz ve metabolizma-
mız günlük dengeli oranda protein, yağ
ve karbonhidrata gereksinim duyar, bu
dengenin herhangi bir şekilde bozul-
ması sağlığımızı olumsuz etkiler. Gün-
lük alınan enerjinin yüzde 50-55’inin
karbonhidrattan, yüzde 10-15’inin pro-
teinden, yüzde 30-35’inin de yağlardan
gelmesi önerilir” diye konuştu. Aşırı
şeker tüketiminin ishale neden oldu-
ğuna da değinen Çelik, şöyle devam
etti: “Günlük harcadığımız enerjiden

daha fazla kaloriyi almak ve aşırı besin
tüketimi kısa dönemde kabızlık, kusma,
karın ağrısı, ishal gibi sindirim sorunla-
rına neden olur. Uzun vadede ise obe-
zite, kalp ve damar hastalıkları,
hipertansiyon gibi ciddi sağlık sorunla-
rına neden olabilir. Aşırı şeker tüketimi-
nin de ishal yaptığı bilinir. Özellikle
doğum günleri ve bayramlarda aşırı
şeker tüketiminden kaçınmak gerekir.
Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve

kronik böbrek hastalığı, yüksek tansi-
yon gibi sağlık sorunları olan çocuk-
larda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin
aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyu-
nun azalmasına hatta komaya dahi
neden olabilir. Yağlar en yavaş sindiri-
len makro besindir. Yağlı yiyecekler özel
günlerde genellikle keyifli bir kaçamak
olarak tüketilir. Aşırı yağ tüketimi kısa
dönemde şişkinlik, hazımsızlık, mide
krampları, ishallere neden olduğu gibi

uzun vadede ise kalp ve damar hasta-
lıklarına yol açabilir."

Protein kaçağına dikkat

Fazla protein alımının da zararlarına da
işaret eden Çelik, “Vücudumuzun yapı
taşı proteinlerden oluşur. Proteinler vü-
cudumuz için önemli bir makro besindir.
Özellikle kırmızı veya beyaz et, yumurta
ve tahıllar başlıca protein kaynaklarıdır.
Aşırı protein tüketiminin böbreklerimizin
çok daha fazla oranda süzme yapmasına
ve ardından da idrarda protein kaçağına
yol açtığı gösterildi. Protein ağırlıklı bes-
lenmenin protein yıkımının son ürünü
olan ürik asidin eklemlerde birikimi so-
nucu oluşan Gut hastalığına neden ol-
duğu da bilinir. Ayrıca çoğunlukla
bağırsaklarımızda yaşayan ve vücudu-
muz için sağlıklı olan mikroorganizmalar
vardır. Bu canlıların, sindirim sistemi ve
bağırsak sağlığı üzerine, bağışıklık siste-
minin güçlenmesine ve metabolizmamı-
zın düzenlenmesi gibi birçok faydalı
görevleri vardır. Bağırsak mikrobiyomu
olarak adlandırılan bu canlıların sayısı,
dengesiz ve tek makro besin ağırlıklı bes-
lenme gibi durumlarda hızla azalır ve za-
rarlı mikroorganizmaların sayısı artar.
Bu nedenle sağlığımız olumsuz yönde 
etkilenir” ifadelerini kullandı. 
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P rostat büyüdüğünde yaşanan

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

kat çeken Hattat Klinik’ten
Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim
Hattat, “Hayat kalitesini düşürür. İdrar
şikayetleri sertleşme sorunu, erken bo-
şalma ve cinsellikte başarısızlık korkusu
yaratabilir. Yapılan incelemelerle prostat
büyümesinin ne boyutta olduğu, iyi
huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu
anlaşılabilir. İyi huylu prostat büyüme-
sinde tıkanıklığın derecesine göre ilaçlar
veya cerrahi işlemler gibi hastaya uygun
tedavi seçilebilir. Son yıllarda kullanılan
teknolojik tedaviler ve lazerler en az yan
etki ile prostat büyümesini başarıyla te-
davi eder” diye konuştu. Erkeklerin pro-
stat olma korkusu yaşadıklarını aktaran
Prof. Dr. Hattat, “Bir hastalık zanne-
dilse de prostat aslında erkeklerde bulu-
nan bir salgı bezi. Kestane
büyüklüğündeki bu bez mesanenin tam
altında yer alıyor ve idrar kanalını çevre-
liyor. Dolayısıyla prostat dokusunda bü-
yüme olduğunda idrar yolu şikayetleri
gelişiyor. İşte bu yakınmalar ve prostatın
iyi huylu büyümeleri halk arasında ‘pro-
stat olmak’ olarak biliniyor” dedi.

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

dana gelen doğal bir durum olduğu-
nun aktaran Prof. Dr. Hattat, “40’lı
yaşlardan itibaren erkek vücudunda
oluşan hormon değişimleri prostatı
büyütüyor. Yani gerçekten de her erkek
hayatının belli bir noktasında ‘prostat’
oluyor. Ancak bu büyüme erkeklerin
sadece üçte birinde tedavi gerektirecek
boyuta ulaşıyor. Ailesinde prostat bü-
yümesi olanlar bu hastalığa daha sık
yakalanıyor. 60 yaşındaki erkeklerin
yarısından fazlasında prostat büyü-
mesi bulunuyor. Prostat büyüdüğünde
ve idrar yolunu sıkıştırıp can sıkıcı
idrar şikayetlerine yol açtığında tedavi
de şart oluyor” diye konuştu.

İdrar sıkıntısı belirti

Prostatın iyi huylu büyümesinde belir-
tiler yavaş yavaş yıllar içinde arttığın-
dan birçok erkeğin ciddi tıkanıklıkları
olsa bile buna alışabildiğine dikkat
çeken Prof. Dr. Hattat, “Erkekler bu
belirtileri ‘normal’ kabul edebiliyor.
Yine de prostat büyümesinde sık id-
rara çıkmak, zor idrar yapmak, idrara
başlarken bir süre beklemek, idrarı
kesik kesik boşaltmak, tuvaletten çık-
tıktan çok kısa bir süre sonra tekrar
idrar hissi duymak ve mesanenin tam
boşalmadığını hissetmek en sık görü-
len yakınmalar arasında. Bunlara ani

idrar sıkışmalarını, idrar kaçırma ve
geceleri idrar hissiyle uyanmayı da ek-
leyebiliriz. İdrar sıkıntıları olan erkek-
lerin vakit kaybetmeden bir uzmana
danışması gerekiyor” ifadelerini kul-
landı.

Son teknolojik tedaviler 

Prostat büyümesi tedavisinde, büyü-
müş olan prostat dokusunu ortadan
kaldırıp idrar kanalındaki tıkanıklığının
giderildiğini belirten Prof. Dr. Hattat,
“Bu tıkanıklığın derecesi ise hangi te-
davinin seçileceği konusunda ana fak-
tör.  Günümüzde iyi huylu prostat
büyümesini çeşitli ilaç tedavileri, cer-
rahi işlemler veya ısı terapileri ile gide-
rebiliyoruz.  Hafif tıkanıklarda ilaçlar
etkili olabilirken, daha ileri durum-
larda cerrahilere yönelebiliyoruz. Son
yıllarda geliştirilen lazer tedavileri ise
en son teknolojik çözümleri sunuyor.
Örneğin çok yüksek enerji kullanılarak
prostatı buharlaştıran lazerlerde, has-
talar işlemden birkaç saat sonra evle-
rine gidebiliyor ve günlük yaşamlarına
birkaç gün içinde başlayabiliyor.
Sonda ihtiyacı en aza indiriliyor, kan
sulandırıcı kullanan hastalarda ilacın
kesilmesi gerekmiyor. En güzeli de
idrar sıkıntıları 24 saat içinde büyük
ölçüde rahatlıyor” dedi.

Prostat bezinin idrar fonksiyonla-
rının yanında cinsel yaşamı da
olumsuz etkilediğinin altını çizen
Prof. Dr. Halim Hattat, “İyi huylu
prostat büyümesinde yaşanan
idrar şikayetleri cinsellikte korku
yaratabiliyor. İdrar sorunu yaşa-
yan erkek, bunun beraberlik esna-
sında olmasından çekinerek
cinsellikten soğuyabiliyor. Cinsel
isteksizlik ve başarısızlık korkusu
başlayabiliyor. Tüm bunlar sert-
leşme problemine yol açabiliyor.
Yine uzun vadede erken boşalma
da görülebiliyor. Bu nedenle özel-
likle 40 yaş üzerinde yaşanan cin-
sel fonksiyon sorunlarında prostatı
kontrol etmek gerekiyor. Prostat
büyümesinde uygulanan tedavi-
lerde de mesaneye geri boşalma,
meni hacminde azalma, isteksizlik,
sertleşme problemi gibi yan etkileri
daha az olanları seçmek cinsel ha-
yatı koruyor” diye konuştu.

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

Dönemsel olarak ürolojik muayene ve PSA kontrolleri yaptırmak prostat büyümesini erken
dönemde teşhis şansı tanıyor. Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, “40’lı yaşlardan
itibaren erkek vücudunda oluşan hormon değişimleri prostatı büyütüyor” dedi ve özellikle
ailesinde prostat hastalığı olanların kontrollerini aksatmaması gerektiğini söyledi. 

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
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beyaz cevherini yenileme yeteneği üzerinde olumlu
bir etkisi olup olmadığını görmek için 60 yaşın
üzerindeki insanları inceledi. Haftada en az üç kez
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Hattat, “Hayat kalitesini düşürür. İdrar
şikayetleri sertleşme sorunu, erken bo-
şalma ve cinsellikte başarısızlık korkusu
yaratabilir. Yapılan incelemelerle prostat
büyümesinin ne boyutta olduğu, iyi
huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu
anlaşılabilir. İyi huylu prostat büyüme-
sinde tıkanıklığın derecesine göre ilaçlar
veya cerrahi işlemler gibi hastaya uygun
tedavi seçilebilir. Son yıllarda kullanılan
teknolojik tedaviler ve lazerler en az yan
etki ile prostat büyümesini başarıyla te-
davi eder” diye konuştu. Erkeklerin pro-
stat olma korkusu yaşadıklarını aktaran
Prof. Dr. Hattat, “Bir hastalık zanne-
dilse de prostat aslında erkeklerde bulu-
nan bir salgı bezi. Kestane
büyüklüğündeki bu bez mesanenin tam
altında yer alıyor ve idrar kanalını çevre-
liyor. Dolayısıyla prostat dokusunda bü-
yüme olduğunda idrar yolu şikayetleri
gelişiyor. İşte bu yakınmalar ve prostatın
iyi huylu büyümeleri halk arasında ‘pro-
stat olmak’ olarak biliniyor” dedi.

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

dana gelen doğal bir durum olduğu-
nun aktaran Prof. Dr. Hattat, “40’lı
yaşlardan itibaren erkek vücudunda
oluşan hormon değişimleri prostatı
büyütüyor. Yani gerçekten de her erkek
hayatının belli bir noktasında ‘prostat’
oluyor. Ancak bu büyüme erkeklerin
sadece üçte birinde tedavi gerektirecek
boyuta ulaşıyor. Ailesinde prostat bü-
yümesi olanlar bu hastalığa daha sık
yakalanıyor. 60 yaşındaki erkeklerin
yarısından fazlasında prostat büyü-
mesi bulunuyor. Prostat büyüdüğünde
ve idrar yolunu sıkıştırıp can sıkıcı
idrar şikayetlerine yol açtığında tedavi
de şart oluyor” diye konuştu.

İdrar sıkıntısı belirti

Prostatın iyi huylu büyümesinde belir-
tiler yavaş yavaş yıllar içinde arttığın-
dan birçok erkeğin ciddi tıkanıklıkları
olsa bile buna alışabildiğine dikkat
çeken Prof. Dr. Hattat, “Erkekler bu
belirtileri ‘normal’ kabul edebiliyor.
Yine de prostat büyümesinde sık id-
rara çıkmak, zor idrar yapmak, idrara
başlarken bir süre beklemek, idrarı
kesik kesik boşaltmak, tuvaletten çık-
tıktan çok kısa bir süre sonra tekrar
idrar hissi duymak ve mesanenin tam
boşalmadığını hissetmek en sık görü-
len yakınmalar arasında. Bunlara ani

idrar sıkışmalarını, idrar kaçırma ve
geceleri idrar hissiyle uyanmayı da ek-
leyebiliriz. İdrar sıkıntıları olan erkek-
lerin vakit kaybetmeden bir uzmana
danışması gerekiyor” ifadelerini kul-
landı.

Son teknolojik tedaviler 

Prostat büyümesi tedavisinde, büyü-
müş olan prostat dokusunu ortadan
kaldırıp idrar kanalındaki tıkanıklığının
giderildiğini belirten Prof. Dr. Hattat,
“Bu tıkanıklığın derecesi ise hangi te-
davinin seçileceği konusunda ana fak-
tör.  Günümüzde iyi huylu prostat
büyümesini çeşitli ilaç tedavileri, cer-
rahi işlemler veya ısı terapileri ile gide-
rebiliyoruz.  Hafif tıkanıklarda ilaçlar
etkili olabilirken, daha ileri durum-
larda cerrahilere yönelebiliyoruz. Son
yıllarda geliştirilen lazer tedavileri ise
en son teknolojik çözümleri sunuyor.
Örneğin çok yüksek enerji kullanılarak
prostatı buharlaştıran lazerlerde, has-
talar işlemden birkaç saat sonra evle-
rine gidebiliyor ve günlük yaşamlarına
birkaç gün içinde başlayabiliyor.
Sonda ihtiyacı en aza indiriliyor, kan
sulandırıcı kullanan hastalarda ilacın
kesilmesi gerekmiyor. En güzeli de
idrar sıkıntıları 24 saat içinde büyük
ölçüde rahatlıyor” dedi.

Prostat bezinin idrar fonksiyonla-
rının yanında cinsel yaşamı da
olumsuz etkilediğinin altını çizen
Prof. Dr. Halim Hattat, “İyi huylu
prostat büyümesinde yaşanan
idrar şikayetleri cinsellikte korku
yaratabiliyor. İdrar sorunu yaşa-
yan erkek, bunun beraberlik esna-
sında olmasından çekinerek
cinsellikten soğuyabiliyor. Cinsel
isteksizlik ve başarısızlık korkusu
başlayabiliyor. Tüm bunlar sert-
leşme problemine yol açabiliyor.
Yine uzun vadede erken boşalma
da görülebiliyor. Bu nedenle özel-
likle 40 yaş üzerinde yaşanan cin-
sel fonksiyon sorunlarında prostatı
kontrol etmek gerekiyor. Prostat
büyümesinde uygulanan tedavi-
lerde de mesaneye geri boşalma,
meni hacminde azalma, isteksizlik,
sertleşme problemi gibi yan etkileri
daha az olanları seçmek cinsel ha-
yatı koruyor” diye konuştu.

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

Dönemsel olarak ürolojik muayene ve PSA kontrolleri yaptırmak prostat büyümesini erken
dönemde teşhis şansı tanıyor. Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, “40’lı yaşlardan
itibaren erkek vücudunda oluşan hormon değişimleri prostatı büyütüyor” dedi ve özellikle
ailesinde prostat hastalığı olanların kontrollerini aksatmaması gerektiğini söyledi. 

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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Pandemi koşullarının kanser hastalığının görül-
me sıklığını zirveye taşımaması için erken tanı 

ve farkındalık konusunun önemine vurgu yapan 
Prof. Dr. Aziz Yazar, kansere ilişkin önemli 

uyarılar ve önerilerde bulundu

ZEYNEP VURAL

KALP AĞRISINDA NE ZAMAN HANGi TEDAVi?

Tıpta yaşanan gelişmeler, tedavi yöntemle-
rindeki iyileşmeler ve erken tanı sayesin-
de bir zamanlar “çağın hastalığı” olarak 

tanımlanan kanser, adı “ölüm” ile özdeşleşen bir 
hastalık olmaktan çıkmıştı. Ancak pandemi ko-
şulları, kanser tedavisinde elde edilen bu başarıyı 
gölgeliyor. Çünkü erken tanı ve tarama program-
larına yönelik başvuruların azalması ve tedavilerin 
aksaması, kanserden ölümlerin artması endişe-
sine yol açıyor. Geçen bir yıllık sürede meme, 
rahim ağzı ve kolon kanseri taramalarının yüzde 

80-90 oranında 
düştüğüne dikkat 
çeken Acıbadem 
Altunizade Hasta-
nesi Tıbbi Onkoloji 
Uzmanı Prof. Dr. 
Aziz Yazar, “Rutin 
muayenelerin de 
seyrekleşmesi 
nedeniyle tesadüfen 
konulabilecek kan-
ser tanılarında da 
bir azalma yaşandı. 

Geçen yıl mart ayında konulan meme kanseri 
tanısı bir önceki yıla göre yüzde 51 daha az. Tüm 
kanser tanılarında ise yüzde 65’lik bir düşüş 
yaşandı. Basit bir hesapla; Türkiye’de yaklaşık her 
yıl yeni tanı alan kanser hasta sayısının 160 bin 
kişi olduğunu düşünürsek 2020 yılında 100 binin 
üstünde kişi kanser tanısı alamamış diyebiliriz. 
Yani 100 bin kişi kanser olduğunu bilmeden yaşı-
yor aramızda… Bu düşüşün nedeni ise maalesef 
kanserin azalması değil, kanser taramalarını 
aksatması ve virüs bulaşır endişesiyle şikayetleri 
olmasına rağmen doktora başvurmamalarından 
kaynaklanıyor.” diye konuşuyor. Geçen yıl mart 
ayından bu yana meme, rahim ağzı ve kolon 
kanseri taramaları yüzde 80-90 oranında düşüş 
olduğunu, kanser tanısında yüzde 65’lik bir azal-
ma yaşandığını kaydeden “Acıbadem Altunizade 
Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Aziz 
Yazar, sözlerine şöyle devam ediyor: “Yapılan bir 
araştırmaya göre Eylül 2020’de kanser tanısı ko-
nulan hastaların en az yüzde 32’sinin beklenenden 
daha ileri evrede. Mevcut veriler de önümüzdeki 
yıllarda tanı konacak kanserlerin daha ileri evrede 
olacağı ve bundan dolayı tedavilerin zorlaşacağını 
gösteriyor. Bu nedenle özellikle kanser açısından 
aile öyküsü olanlar ya da kanser açısından risk 
grubunda olanlar ve bir takım şikayet ve belirti-
leri olanların tarama ve tetkiklerini yaptırmaları 
konusunda cesaretlendirilmeleri gerekir.”  
“Kanser, önlenebilir bir hastalık; ama!”

Kanserin büyük oranda önlenebilir bir hastalık 
olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aziz Yazar, “Çünkü 
kanser yüzde 90 çevresel ve yüzde 10 oranında ise 
genetik faktörlere bağlı. Çevresel faktörler arasın-
da en önemli yeri sigara, obezite, yanlış beslenme, 
hareketsiz yaşam, alkol ve enfeksiyonlar tutuyor. 
Bu risk faktörleri kaldırılırsa kanser gelişme riski 
de önemli bir oranda azalmış olur” diye bilgi 
veriyor. Risk faktörleri hakkında toplumun ay-
dınlatılması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Aziz 
Yazar,  kanserden korunmak için dikkat edilecek 
noktaları şöyle sıralıyor:
1- Tütün ürünlerinden kaçının!

Sigara ve diğer tütün ürünlerinin tüketilmesi 
kanser riskini artırıyor. Sigara içmediği halde 
dumana maruz kalanlarda da risk yükseliyor. Ak-
ciğer kanserinin yüzde 90’a yakın kısmı sigaradan 
dolayı gelişiyor. Ayrıca baş-boyun, yemek borusu, 
mesane, rahim ağzı, pankreas ve böbrek kanseri 
gibi birçok kanser türüne de yol açıyor. 
2- İdeal kiloda olmaya çalışın

Hareketsiz yaşam kilo artışına ve obeziteye kapı 
aralıyor. Obezite ise özellikle meme, yemek bo-
rusu, pankreas, rahim, yumurtalık, kalın barsak, 
prostat ve böbrek kanseri riskini artırıyor. İdeal 
kilonuzda olmak kanserden korunmada önemli 
bir etken.
3- Sağlıklı beslenin 

Günlük beslenmenizde 4-5 porsiyonluk 
sebze-meyve dağılımına önem verin. Bu sayede 
ideal kilonuzu koruyarak bazı kanser türlerinin 
gelişimini de azaltabilirsiniz. Lifli gıdaları tercih 
edin. Araştırmalara göre az lifli gıda tüketenlerde 
kalın bağırsak kanseri daha sık görülüyor. 
4-Alkolden uzak durun

Fazla alkol tüketimi bağışıklık sistemini zayıflat-
tığı için kanser riskinin artmasına yol açabiliyor. 
Aşırı alkol, özellikle baş-boyun, karaciğer ve 
pankreasta kanser gelişimine neden olabiliyor.
5- Hareketsizlikten kaçının

Fiziksel aktivitenin artırılması ideal kilonuzu 
kontrol etmenize yardımcı olur. Bunun yanında 
fiziksel aktivite meme ve kolon kanseri riskini de 
düşürebilir. Her gün en az yarım saatlik fiziksel 
aktivite yapmaya özen gösterin.
6-Güneşten korunun

En yaygın kanser türlerinden biri olan cilt 
kanserinden korunmak için güneş ışınlarının dik 
geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında doğrudan 
güneşe maruz kalmayın. Güneş ışınlarından 
korunmak için uygun kıyafet ve güneş koruyucu 
kremler kullanın. Solaryumdan uzak durun.
7- Aşı yaptırın

Hepatit B aşısı ile karaciğer kanseri riski azal-
tılabilir. İnsan papilloma virüsü (HPV)’a karşı 
aşılanma ile rahim ağzı, anal, penis ve baş-boyun 
kanserine yakalanma olasılığı düşürülebilir.

Acıbadem Bakırköy Has-
tanesi Kardiyoloji Uzmanı 
Doç. Dr. Şükrü Aksoy kalp 
ağrısına yol açan 5 hasta-
lığı anlattı; önemli öneri ve 

uyarılarda bulundu!
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KARDİYOLOJİ Uzmanı Doç. 
Dr. Şükrü Aksoy tedavinin ağrının 
altında yatan nedene göre belirlen-
diğini vurgulayarak, bu yöntemleri 
şöyle anlatıyor:
Stent

Kalp ağrısında koroner arter dar-
lığından şüphelenildiği zaman önce 
koroner anjiyografi işlemi yapılıyor. 
“Koroner anjiyografi aslında lokal 
anestezi altında koroner damar-
ları görüntülemek için yaptığımız 
bir görüntüleme işlemidir.” diyen 
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şükrü 
Aksoy, damarlarda kritik ve ciddi 
darlıklar varsa tedavi işlemine ge-

çildiğini belirtiyor. Eğer darlık stent 
takılmasına uygunsa balon ve stent 
işlemi, anjiyografi ile aynı seansta 
yapılabiliyor. Yani anjiyografinin 
devamında yapılan işlemlerle da-
marda açılma sağlanıyor.
By-pass

Damarlardaki her darlık stent 
işlemi için uygun olmayabiliyor. Bu 
durumda by-pass yöntemine ihtiyaç 
duyuluyor. Doç. Dr. Şükrü Aksoy, 
“Darlıklar çok yaygınsa, yani çok 
sayıda damar tutulumu varsa veya 
darlıklar çok uzun bir segmenti 
tutuyorsa, dolayısıyla lezyonlar 
stente uygun değilse, o zaman da 

by-pass operasyonunu öneriyoruz.” 
diyor. İster stent ister by-pass olsun, 
her iki tedavi sonrasında ömür boyu 
ilaç tedavisi gerekiyor.
İlaç tedavisi

Çok nadiren hastaya stent veya 
by-pass işlemi yapılamayabili-
yor. Bu durumda yoğun ilaç 
tedavisi öneriliyor. Bu 
ilaçların arasında kalp 
ağrısını dindirmek 
ve hayat kali-
tesini artırmak 
için geliştirilmiş 
özel ilaçlar da 
bulunuyor.

ATEROSKLEROZ ilerleyici bir hastalık. 
Başladıktan sonra arterlerde giderek yayıla-

biliyor. Bu nedenle stent takıldıktan sonra tedavi bitmiş 
olmuyor.” bilgisini veren Doç. Dr. Şükrü Aksoy, şöyle 

devam ediyor: “Eğer birtakım önleyici tedbirler almazsak 
başka damarlarda veya aynı damarın başka bir yerinde 

yeniden darlıklar oluşabiliyor. Önleyici tedbirlerden birincisi; 
ömür boyu düzenli kullanılmaları ve aksatılmamaları ge-
reken ilaçlar. İkincisi ise yaşam tarzı değişiklikleri uygula-
mak. Bunları sigarayı bırakmak, Akdeniz tipi beslenmek, 

kolesterolden fakir ve Omega-3 yağ asidinden zengin 
bir diyet ve düzenli egzersiz olarak özetleyebiliriz. 

Egzersiz olarak koşma veya ağırlık kaldırma 
gibi ağır egzersizleri kesinlikle önermiyo-

ruz. Günde yarım saatlik 
tempolu bir yürüyüş 

yeterli oluyor.

yor. Bu durumda yoğun ilaç 
tedavisi öneriliyor. Bu 
ilaçların arasında kalp 
ağrısını dindirmek 
ve hayat kali-
tesini artırmak 
için geliştirilmiş 
özel ilaçlar da 
bulunuyor.

Başladıktan sonra arterlerde giderek yayıla-
biliyor. Bu nedenle stent takıldıktan sonra tedavi bitmiş 

ilaçların arasında kalp 
ağrısını dindirmek 

gibi ağır egzersizleri kesinlikle önermiyo-

yeterli oluyor.

AVRUPA’DA BiR TURK HASTANESi

Yaşam tarzı Yaşam tarzı 
değişikliklerideğişiklikleri



Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde su almaya giden Ali Yılmaz (77),
çöp kamyonunu altında kalarak, hayatını kaybetti

Tekirdağ’da, silahlı kavga ihbarına gelen bekçilere pompalı tüfekle ateş açarak, Gökçen 
Koşal’ı (31) şehit edip, F.D.’yi de ağır yaralayan Necip S. (55), emniyetteki ifadesinde, 

gelenlerin bekçi olduğunu bilmediğini öne sürdü. Yapılan muayenede 1.13 promil alkollü 
olduğu belirlenen Necip S., birlikte gözaltına alındığı oğlu Yalçın S. ile adliyeye sevk edildi

Belçika’dan bir günlüğüne işlerini halletmek için gelen kişi, E-5’te 
zincirleme trafik kazasına karıştı. İki kişinin hafif şekilde yaralandığı 

kaza nedeniyle E-5 karayolunda yoğunluğa neden oldu

Sultangazi’de büfe işletmecisinin contasını takmayı unuttuğu piknik tüpü 
çakmağın çakılmasıyla alev aldı. Büfecinin alev alan tüpü söndürme çabasıyla, 

tekmeleyerek dışarı çıkarması güvenlik kamerasına böyle yansıdı

KAZA, akşam saatlerinde Çobançeşme 
Mahallesi Eski Tekirdağ Caddesi üze-
rinde meydana geldi. Damacana ile su 

alan ve tekerlekli pazar aracına suyu koyan Ali 
Yılmaz, evine dönerken, sokak üzerine dönüş 
yapan Mertul Ç. yönetimindeki 16 GU 452 
plakalı çöp kamyonunun altında kaldı. Kaza-
yı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis 

ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı 
kontrolde Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlen-
di. Kazayı duyan Yılmaz’ın yakınları olay yerine 
büyük üzüntü yaşadı. Yılmaz’ın terliklerini eline 
alan bir torunu ise gözyaşları döktü. Yılmaz’ın 
cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna 
kaldırıldı. Kamyon sürücüsü  Mertul Ç., gözaltı-
na alınıp, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

COP KAMYONUNUNCOP KAMYONUNUN
ALTINDA CAN VERDALTINDA CAN VERDii

Az daha öleceklerdi

BEKCBEKCiiYYii SEH SEHiiT EDENLERT EDENLER
YARGI ONUNE CIKACAKYARGI ONUNE CIKACAK
OLAY, saat 01.00 sıralarında, 

merkez Süleymanpaşa ilçesine 
bağlı Karadeniz Mahallesi’nde 

meydana geldi. Silahlı kavga ihbarı 
üzerine bölgeye giden bekçiler Gökçen 
Koşal ve F.D., olaya müdahale etti. 
Bekçiler, kavgaya karışan ve silahları-
nın bulunduğu belirtilen Necip S. ile 
oğlu Yalçın S.’nin evine gidip, üzerle-
rindeki silahları almak istedi. Dairenin 
kapısını kilitleyen Necip S., tüfekleri 
kendisinin getireceğini söyleyip, bek-
çilerin içeri girmesine izin vermedi. 
Bekçiler, kapıyı açmaya çalıştığı sırada 
ise Necip S., kapının arkasından bekçi-

lerin üzerine pompalı tüfekle ateş açtı. 
Bekçiler, kanlar içinde yere yığılırken, 
ihbar üzerine bölgeye sağlık ve tak-
viye polis ekipleri sevk edildi. Sağlık 
görevlilerince ambulansla Tekirdağ 
Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne 
kaldırılan bekçilerden Gökçen Koşal, 
doktorların tüm müdahalesine rağmen 
kurtarılamayıp, şehit oldu. Ağır yaralı 
F.D. ise tedaviye alındı. 

Bekçi olduğunu bilmiyordum
Saldırının ardından gözaltına alınan 
Necip S. ve oğlu Yalçın S., emniyete 
götürüldü. Necip S.’nin, yapılan muaye-
nede ise 1.13 promil alkollü olduğu belir-

lendi. Kullandığı pompalı tüfeğin ruhsat-
sız olduğu belirtilen Yalçın S., ifadesinde, 
gelenlerin bekçi olduğunu bilmediğini 
ileri sürdü. Baba ile oğlu, emniyetteki 
işlemlerinin ardından adliyeye sevk 
edildi. Yalçın S., sevk sırasında gazeteci-
lerin ‘Niye ateş ettiniz?’ sorusuna, “Ben 
gelenlerin bekçi olduğunu bilmiyordum” 
karşılığını verdi. Kavga ihbarıyla gittiği 
olay yerinde pompalı tüfekli saldırıda şe-
hit olan bekçi Gökçe Koşal’ın, 2 yıl önce 
mesleğe başladığı öğrenildi. Bekar olan 
Koşal, İl Emniyet Müdürlüğü önünde 
düzenlenecek cenaze töreninin ardından 
son yolculuğa uğurlanacak. DHA

İSTANBUL’UN Avcılar 
ilçesinde 3 katlı binanın 
çatısında çıkan yangın-

da içeride mahsur kalanlar 
itfaiye ekipleri tarafından 
kurtarılırken, dumandan 
etkilenen 5 kişi tedbir amaçlı 
hastaneye kaldırıldı. Edi-
nilen bilgiye göre, Avcılar 
Yeşilkent Mahallesi 857 So-
kak’taki 3 katlı binanın çatı 
katında öğlen saatlerinde 
henüz bilinmeyen bir neden-
le yangın çıktı. Yangın kısa 
sürede büyürken alevler tüm 
çatıyı sardı. Binada oturan 
vatandaşlar içeride mahsur 
kalırken, itfaiyeye haber 
verildi. İhbar üzerine olay 
yerine itfaiye, polis ve çok 
sayıda ambulans sevk edildi. 
Olay yerine gelen itfaiye 
mahsur kalanları kurtarır-
ken, dumandan 5 kişi etki-
lendi. Dumandan etkilenen 
5 kişi ambulansta yapılan ilk 

müdahalelerinin ardından 
tedbir amaçlı hastaneye 
kaldırıldı. İtfaiyenin kur-
tarma çalışmaları sırasında 
büyüyen yangın yan çatıya 
sirayet etti. İtfaiye ekiple-
ri, yaklaşık yarım saatlik 
çalışmanın ardından yangını 
kontrol altına alarak sön-
dürdü. Yangının soğutma 
çalışmaları devam ederken, 
yangının kesin çıkış nede-
ni yapılacak incelemenin 
ardından belli olacak. Öte 
yandan dumandan etkilenen 
5 kişinin hayati tehlikesinin 
olmadığı öğrenildi. Olayı 
anlatan vatandaş Yunus 
Gürgen, “Yangının nasıl çık-
tığını bilmiyoruz ama birden 
alevlenme oldu. Zaten direk 
itfaiyeyi aradım. Geldiler 
çoluk çocuk vardı çatıda, on-
ları indirdik. Yandan öbür 
binaya da geçti, çok şükür 
söndürdüler” dedi.

KAZA, saat 17.00 sıralarında 
E-5 Karayolu Bahçelievler 
mevkiinde yaşandı. Edinilen 

bilgiye göre, Suat Kutay Akı idaresin-
deki 44 ABL 970 plakalı otomobille 
seyir halindeyken, trafiğin bir anda 
durmasıyla aracını durduramayarak 
önündeki otomobile çarptı. Arka-
sından gelen araçların da kazaya 
karışanlara çarpmasıyla zincirleme 
kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi 
hafif şekilde yaralanırken, trafikteki 
diğer sürücüler durumu polis ve sağ-
lık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine 
olay yerine gelen polis ekipleri yol 

üzerinde önlem alarak trafiğin akışını 
sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralıla-
ra müdahale etti. Yapılan ilk müda-
halenin ardından yaralılar Samatya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedavi altına alındı.
İstanbul’da 1günlük işim vardı

07 AEZ 548 plakalı kiralık ara-
cıyla kazaya karışanlardan Sinan 
Bulanık, Belçika’dan İstanbul’a bir 
işi sebebiyle günübirlik geldiğini ve 
onda da trafik kazasına karıştığını 
söyledi. Bulanık, “Küçükçekmece’ye 
gidiyordum. Birden araç durdu, 
arkadaki araç çarpınca beraber 

sarsıldık. Tam ne olduğunu da 
anlayamadım aslında. Kolumda 
sadece sıyrık var, emniyet keme-
rim vardı. Belçika’dan geliyorum 
İstanbul’a, bir günlük işim vardı. 
Maalesef işte herhalde hallede-
meyeceğim” dedi.

OLAY sabah saat 06.30 sıralarında 
Cebeci Mahallesi Eski Edirne asfaltı 
üzerinde bir büfede yaşandı. Sultan-

gazi’de Şenol Kaya isimli büfe işletmecisi 
sabah erken saatlerde açtığı dükkanında çay 
demlemek için kullandığı piknik tüpünün 
bittiğini fark etti. Boşalan tüpü değiştirdikten 
sonra gazın sızmasını önlemek için kullanı-
lan contayı takmayı unutan Kaya, çakmağı 
çaktığı esnada gaz kaçağını fark etmeyince 
tüp bir anda alev topuna döndü. Panik ile 
ne yapacağını şaşıran Kaya, alev alan tüpü 
tekmeleyerek dışarıya çıkardı. O anlar ise 
güvenlik kamerası tarafından saniye saniye 
yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Kaya, “Sabah 
saat 06.15 gibi dükkanımı açtım. Çay demle-
mek istediğimde tüpün bittiğini fark ettim ve 
değiştirdim ancak ihmalkarlığımdan dolayı 
contayı takmayı unutmuşum. Gaz kaçağı 
olduğunu anlayamadım ve tüpü yakmak için 

çakmağı yaklaştırdığımda bir anda alev aldı 
ve ellerim yandı sonra panikledim ve çay yere 
döküldü sonra tüpü elimden yere fırlattım ve 
tekmeleyerek dışarıya iterek uzaklaştırmaya 
çalıştım. O esnada nasıl söndürebilirim diye 
düşünürken giyindiğim bir polar vardı aklıma 
o geldi ve gidip ıslattım sonrada tüpün üzeri-
ne attım ama yine de sönmedi sonrada kovaya 
su doldurup üzerine döktüm. O esnada yan 
taraftaki esnaf komşumuz durumu fark etti ve 
bana yardıma geldi ve birlikte söndürdük. Ak-
lıma ilk gelen ise şu oldu haberlerde genelde 
gördüğümüz büfelerde piknik tüpü patlıyor. 
Ben de çok korktum çünkü yan tarafımda 
bulunan dükkanlarında hasar göreceğinden 
ve aynı zamanda canıma ve malıma zarara 
geleceğinden endişe duydum ama elham-
dülillah kazasız ve belasız bu olayı atlattık. 
İnşallah Rabbim bir daha böyle bir şey nasip 
etmez” dedi.

Adeta yürek yemiş!Adeta yürek yemiş!

1 GUNLUGUNE1 GUNLUGUNE
GELGELiiP KAZA YAPTIP KAZA YAPTI

KADIKÖY’DEKI bir inşaatta temele beton 
döken beton pompası aracı aniden alev 
alev yanmaya başladı. Aracın ön kısmında 
başlayan yangının ardından araç sürücüsü 
kendini dışarı atarken yangın yan binaya 
sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekip-
lerinin çalışmaları sonucu söndürülen yan-
gının ardından araç kullanılamaz hale geldi. 
Beton pompasının alev topuna döndüğü o 
anlar çevredekilerin cep telefonu kamera-
larına yansıdı. Yangın Kadıköy Fikirtepe’de 
bulunan bir inşaat sahasında gerçekleş-
ti. Inşaat halindeki bir binanın temeline 
beton döktüğü esnada henüz bilinmeyen 
bir nedenle, aracın kupa kısmında çıkan 
yangın sebebiyle alev alan beton pompa-
sı çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. 
Aracın yanmaya başlamasıyla araç sürücüsü 
kendini dışarı atarken yangın yan binaya 
sıçradı. Yangını görenlerin haber vermesi 
üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi 
sevk edildi. Itfaiye ekiplerinin çalışmalarının 
ardından kontrol altına alınan yangının ar-
dından araç kullanılamaz hale geldi. Beton 
pompasının alev topuna döndüğü o anlar 
vatandaşların cep telefonu kameralarına 
yansıdı. Yangını gören mahalle sakinlerin-
den Murat Arıcan, “Bir anda kamyonun 
ön tekerleklerinin oradan tutuştu. Inşaat 
kendi vidanjörlerinin sularıyla söndürmeye 
çalıştılar. Sular püskürtüldükçe alev daha da 
yükselmeye başladı. Itfaiye ve polis ekiple-
rine haber verdik. Itfaiye ekipleri müdahale 
etti. Beton pompası komple yandı. 1 milyon 
TL’nin üzerinde maddi hasar meydana 
geldi. Yangın yan binalara da sirayet etti. 
Itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol 
altına aldı” dedi.

Ortalığı ateş aldı

DURAMAYAN
bendim doğrusu
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

daki kişinin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin
ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beş-
yol Mahallesi İnönü Caddesi'nde yol kenarındaki
ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında, kimliği belir-
siz 25 yaşlarındaki bir erkek, iple ağaca asılı halde
bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk
incelemede, asılı halde bulunan kişinin hayatını kay-
bettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede
güvenlik önlemi alınarak, olay yerinde inceleme ya-
pıldı. 25 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, yapılan
incelemelerin adından Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

16 yıl önce evlenen Cem Sal-
tıkalp, 2020 yılının Kasım
ayında bazı sebeplerden do-

layı eşiyle boşandı. 11 yaşındaki kızı ve
15 yaşındaki oğlunun velayeti Cem Sal-
tıkalp'e verildi. Feshane'nin lunaparkında
çalışan Saltıkalp'i iş yerinde ziyaret eden
kızı Pervin Buse Saltıkalp, bir arkadaşını
karşılamak için lunaparkın dışına çıktı.
Yevadut Caddesi'nde karşıdan karşıya
geçerken telefonla konuşan 11 yaşındaki
Buse hızla gelen minibüs türü aracı far-
ketmedi yola adım attı. Minibüs sürü-
cüsü de onu farketmedi, 11 yaşındaki
Buse'ye çarptı. Küçük kız, çarpmanın et-
kisiyle metrelerce havaya savrularak yere
düştü. Pervin Buse Saltıkalp'e ilk müda-
haleyi çevredekiler yaptı. Hastaneye kal-
dırılan 11 yaşındaki Buse tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Minibüsün sürücüsü gözaltına alındık-
tan sonra serbest bırakıldı. Kızını trafik
kazasında kaybeden acılı baba kızı ve
oğluyla yaşadığı evde konuştu.

Hastaneye beni almadılar

Cem Saltıkalp " Kızım Feshane lunapar-
kına gelmişti. Telefon geldi, 'Kızınıza
araba çarptı' dediler, ben inanmadım.
Olay yerine geldiğimde kızımın herşeyi
yerdeydi. Hastaneye beni almadılar, ba-
şınız sağ olsun kurtaramadık dediler. Bir

arkadaşını karşılamak için lunaparkın dı-
şına çıkmış. Araç bayağı hızlı geliyormuş
araç yeşilde değil sarı ışıkta çarpmış.
Kızım 30-35 metre sürüklenmiş" dedi.
Saltıkalp "İzlediğimde görüntüleri ne
hissettiğimi söylemek çok zor. İçiniz par-
çalanıyor. Biri izlese benim durumuma
düşer. İzlediğimde elim ayağım dolaştı,
ben böyle bir kaza hayatımda görme-
dim. Kızım hayat doluydu, neşe kayna-
ğıydı. Bu olay olmadan önce, 'Baba
bana Beşiktaş forması alır mısın?' dedi
kısmet olmadı. Keşke olsaydı" diye ko-
nuştu.

Eve girmek istemiyorum

Acılı baba "Ben kızımı toprağa verdiğim
zaman, ona çarpan insanın serbest kal-
ması içimi daha da yaktı. Evimde her
yerde hayali var kızımın. Eve girmek is-
temiyorum. Kızım karanlıktan korkardı,
üşüdüğü zaman soğuktan da çok rahat-
sız olurdu. Işıklar onun için hala yanıyor.
Benim kızım morgtayken ben bağırıyor-
dum; 'Benim kızım üşür ben onu oradan
alayım, ısıtayım' diye bağırıyordum.
Toprağa verdiğim zaman karanlıktaydı,
karanlıktan korkuyordu o. Benim bir
oğlum var, evlatı ayırt etmiyor insan ama
o başkaydı. Gel desem gelemez, kalk
mezarından gel desem gelemez. Sadece
adalet istiyorum" dedi. DHA

Gel desem gelemez!
Eyüpsultan'da geçen hafta karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarpmasıyla metrelerce savrulan ve hayatını kaybeden
Buse Pervin Saltıkalp'ın babası Cem Saltıkalp, "Evimde her yerde hayali var kızımın. Eve girmek istemiyorum. Gel
desem gelemez, kalk mezarından gel desem gelemez. Sadece adalet istiyorum" açıklamalarında bulundu

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

Gündüz, ölüm yıldönümünde
'İstanbul'daki Dostları' tarafın-

dan anıldı. Açıklama sonrası,
bisikletle, Beşiktaş'tan Bebek'e

arası anma sürüşü yapıldı.

A nkara'da, 15 Temmuz 2020 tari-
hinde meydana gelen olayda, 19
yaşındaki Umut Gündüz, antren-

mandan bisikletiyle evine dönerken, al-
kollü olduğu tespit edilen bir sürücünün
arkadan çarpıp kaçmasının ardından ha-
yatını kaybetti. Gündüz, ölümünün ilk yıl-
dönümünde 'İstanbul'daki Dostları' adlı
grup tarafından anıldı.

Umut'la hiç tanışamadı

Beşiktaş Sahili'nde gerçekleşen anmaya
katılanlar adına bir basın açıklaması ya-
pıldı. Grup sözcüsü Berk Çetin tarafın-
dan yapılan açıklamada "Biz burada,
Umut'un 'İstanbul'daki Dostları' olarak
buluştuk. Aslında birçoğumuz Umut'un
adını, geçen yıl aldığımız kahredici bir
haberden öğrendik. Bundan tam bir yıl
önce Ankara'da alkollü bir araç sürücüsü
19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz'ü
katletmişti. Bugün burada bulunanların
büyük çoğunluğu Umut'la hiç tanışa-
madı. Ama biz kendimizi Umut'un en
yakın dostları, en sıkı yoldaşları sayıyo-
ruz ve onun adını yaşatmakta kararlıyız"
debildi. 

Mücadele edeceğiz

Açıklamada, "Umut yalnızca son derece
yetenekli bir sporcu değil aynı zamanda
bu ülkenin ve dünyanın geleceğini dert
edinen, çalışkan bir komünistti. Hayal-
leri, beklentileri vardı ve bunlar için mü-

cadele etti. Bisikletiyle çekilmiş bir fotoğ-
rafının üstüne şu notu düşmüştü: "Hayat
sonunu bilemediğimiz için güzel ve ilgi
çekici. Yarın ne olacak duygusu bizi diri
tutar." Bugün, Umut'un dostları olarak
onu yaşatmanın, "sonunu bilemesek de
hayatı güzel ve ilgi çekici" kılmanın en iyi
yolunun onun gibi mücadele etmek ol-

duğuna inanıyoruz. Bisikletli cinayetleri-
nin "kaza" deyip geçiştirilmemesi için,
katillerin tutuksuz yargılamayla ve gös-
termelik cezalarla ödüllendirilmemesi
için mücadele edeceğiz. Bisikletin hak et-
tiği toplumsal saygıyı görebilmesi için,
bisikletlilerin yollarda güven içinde pe-
dallayabilmesi için, trafikte eşitlik ve öz-

gürlük için mücadele edeceğiz. Türkiye'yi
günün birinde enerji ve otomotiv tekelle-
rinden kurtarmak için, kentlerimizin "bi-
siklet dostu kentler" olarak anılması için
mücadele edeceğiz" ifadelerine yer ve-
rildi. Basın açıklamasının ardından grup,
bisikletleriyle Beşiktaş'tan Bebek'e anma
sürüşü gerçekleştirdi. DHA

BISIKLETLI
PROTESTO

Esenyurt'ta, sürücüsünün ara sokağa süratli ve kontrolsüz girdiği
hafif ticari araç, az kalsın yoldaki 2'si bisikletli çocuk 6 kişiyi eziyordu

olay, geçen pazar günü saat 22.30
sıralarında Bağlarçeşme Mahalle-
si'nde yaşandı. Güvenlik kamera gö-

rüntülerine saniye saniye yansıyan olayda
sürücü, hafif ticari aracıyla süratli ve kontrol-
süz şekilde girdiği sokaktakilerin yüreklerini
ağızlarına getirdi. Fren sesini duyunca üzerine
doğru kontrolsüz bir şekilde gelen aracı fark
eden Zülküf Gözer, bir anda kenara kaçarak,
ölümden döndü. Sürücü, bu sefer de önündeki
2 bisikletli çocuk ve sokakta yürüyenleri ezmek
üzereyken aracının direksiyonunu kırdı. Top-
lam 6 kişinin ölümden döndüğü, sokaktakilerin
yüreklerini ağızlarına geldiği olay sonra sürücü,
hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kendimi kenara attım

Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, "Akşam
22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış,
evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir
fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık,
mahallede kalabalıktı, o esnada. Refleksle sa-
ğımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime
doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var san-
dım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara
attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bi-
sikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük
çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum.
Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesin-
den kaçıyordu" dedi. DHA

Maganda dehşeti

beyoğlu'nda farklı günlerde evden hır-
sızlık olayı olduğu ihbarını alan güven
timleri hırsızlık olayının olduğu sokak ve

çevresinde güvenlik kameralarını izlemeye aldı.
Cerrahi maskeli, kapüşonlu iki şüphelinin Kasım-
paşa ve Kalyoncu Kulluğu mahallelerinde ara so-
kaklarda keşif yaptığını belirledi. Hırsızlık
şüphelilerinin dairelerin demir korkuluklarına tutu-
narak örümcek adam gibi tırmandığını belirledi.
Polisler kameralarda şüphelinin kolundaki dövmeyi
fark etti. Dövmeden yola çıkan güven timleri başka
kameralardan da şüphelilerin eşkalini belirledi.
Şüphelilerin sokak aralarında keşif yapması, evleri
gözetlemesi ve örümcek adam gibi binalara tır-
manması güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar-
dan birisinin dairenin korkuluk demirlerini ayakları
ile yamultması da kameralara yansıdı. DHA

Zeytinburnu'nda çıkan tartışmada
Sinan K.'yı (21) silahla ateş ederek öl-
dürdüğü iddia edilen Mehmet. C.Ç. (24)

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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tıkalp'e verildi. Feshane'nin lunaparkında
çalışan Saltıkalp'i iş yerinde ziyaret eden
kızı Pervin Buse Saltıkalp, bir arkadaşını
karşılamak için lunaparkın dışına çıktı.
Yevadut Caddesi'nde karşıdan karşıya
geçerken telefonla konuşan 11 yaşındaki
Buse hızla gelen minibüs türü aracı far-
ketmedi yola adım attı. Minibüs sürü-
cüsü de onu farketmedi, 11 yaşındaki
Buse'ye çarptı. Küçük kız, çarpmanın et-
kisiyle metrelerce havaya savrularak yere
düştü. Pervin Buse Saltıkalp'e ilk müda-
haleyi çevredekiler yaptı. Hastaneye kal-
dırılan 11 yaşındaki Buse tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Minibüsün sürücüsü gözaltına alındık-
tan sonra serbest bırakıldı. Kızını trafik
kazasında kaybeden acılı baba kızı ve
oğluyla yaşadığı evde konuştu.

Hastaneye beni almadılar

Cem Saltıkalp " Kızım Feshane lunapar-
kına gelmişti. Telefon geldi, 'Kızınıza
araba çarptı' dediler, ben inanmadım.
Olay yerine geldiğimde kızımın herşeyi
yerdeydi. Hastaneye beni almadılar, ba-
şınız sağ olsun kurtaramadık dediler. Bir

arkadaşını karşılamak için lunaparkın dı-
şına çıkmış. Araç bayağı hızlı geliyormuş
araç yeşilde değil sarı ışıkta çarpmış.
Kızım 30-35 metre sürüklenmiş" dedi.
Saltıkalp "İzlediğimde görüntüleri ne
hissettiğimi söylemek çok zor. İçiniz par-
çalanıyor. Biri izlese benim durumuma
düşer. İzlediğimde elim ayağım dolaştı,
ben böyle bir kaza hayatımda görme-
dim. Kızım hayat doluydu, neşe kayna-
ğıydı. Bu olay olmadan önce, 'Baba
bana Beşiktaş forması alır mısın?' dedi
kısmet olmadı. Keşke olsaydı" diye ko-
nuştu.

Eve girmek istemiyorum

Acılı baba "Ben kızımı toprağa verdiğim
zaman, ona çarpan insanın serbest kal-
ması içimi daha da yaktı. Evimde her
yerde hayali var kızımın. Eve girmek is-
temiyorum. Kızım karanlıktan korkardı,
üşüdüğü zaman soğuktan da çok rahat-
sız olurdu. Işıklar onun için hala yanıyor.
Benim kızım morgtayken ben bağırıyor-
dum; 'Benim kızım üşür ben onu oradan
alayım, ısıtayım' diye bağırıyordum.
Toprağa verdiğim zaman karanlıktaydı,
karanlıktan korkuyordu o. Benim bir
oğlum var, evlatı ayırt etmiyor insan ama
o başkaydı. Gel desem gelemez, kalk
mezarından gel desem gelemez. Sadece
adalet istiyorum" dedi. DHA

Gel desem gelemez!
Eyüpsultan'da geçen hafta karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarpmasıyla metrelerce savrulan ve hayatını kaybeden
Buse Pervin Saltıkalp'ın babası Cem Saltıkalp, "Evimde her yerde hayali var kızımın. Eve girmek istemiyorum. Gel
desem gelemez, kalk mezarından gel desem gelemez. Sadece adalet istiyorum" açıklamalarında bulundu

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

Gündüz, ölüm yıldönümünde
'İstanbul'daki Dostları' tarafın-

dan anıldı. Açıklama sonrası,
bisikletle, Beşiktaş'tan Bebek'e

arası anma sürüşü yapıldı.

A nkara'da, 15 Temmuz 2020 tari-
hinde meydana gelen olayda, 19
yaşındaki Umut Gündüz, antren-

mandan bisikletiyle evine dönerken, al-
kollü olduğu tespit edilen bir sürücünün
arkadan çarpıp kaçmasının ardından ha-
yatını kaybetti. Gündüz, ölümünün ilk yıl-
dönümünde 'İstanbul'daki Dostları' adlı
grup tarafından anıldı.

Umut'la hiç tanışamadı

Beşiktaş Sahili'nde gerçekleşen anmaya
katılanlar adına bir basın açıklaması ya-
pıldı. Grup sözcüsü Berk Çetin tarafın-
dan yapılan açıklamada "Biz burada,
Umut'un 'İstanbul'daki Dostları' olarak
buluştuk. Aslında birçoğumuz Umut'un
adını, geçen yıl aldığımız kahredici bir
haberden öğrendik. Bundan tam bir yıl
önce Ankara'da alkollü bir araç sürücüsü
19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz'ü
katletmişti. Bugün burada bulunanların
büyük çoğunluğu Umut'la hiç tanışa-
madı. Ama biz kendimizi Umut'un en
yakın dostları, en sıkı yoldaşları sayıyo-
ruz ve onun adını yaşatmakta kararlıyız"
debildi. 

Mücadele edeceğiz

Açıklamada, "Umut yalnızca son derece
yetenekli bir sporcu değil aynı zamanda
bu ülkenin ve dünyanın geleceğini dert
edinen, çalışkan bir komünistti. Hayal-
leri, beklentileri vardı ve bunlar için mü-

cadele etti. Bisikletiyle çekilmiş bir fotoğ-
rafının üstüne şu notu düşmüştü: "Hayat
sonunu bilemediğimiz için güzel ve ilgi
çekici. Yarın ne olacak duygusu bizi diri
tutar." Bugün, Umut'un dostları olarak
onu yaşatmanın, "sonunu bilemesek de
hayatı güzel ve ilgi çekici" kılmanın en iyi
yolunun onun gibi mücadele etmek ol-

duğuna inanıyoruz. Bisikletli cinayetleri-
nin "kaza" deyip geçiştirilmemesi için,
katillerin tutuksuz yargılamayla ve gös-
termelik cezalarla ödüllendirilmemesi
için mücadele edeceğiz. Bisikletin hak et-
tiği toplumsal saygıyı görebilmesi için,
bisikletlilerin yollarda güven içinde pe-
dallayabilmesi için, trafikte eşitlik ve öz-

gürlük için mücadele edeceğiz. Türkiye'yi
günün birinde enerji ve otomotiv tekelle-
rinden kurtarmak için, kentlerimizin "bi-
siklet dostu kentler" olarak anılması için
mücadele edeceğiz" ifadelerine yer ve-
rildi. Basın açıklamasının ardından grup,
bisikletleriyle Beşiktaş'tan Bebek'e anma
sürüşü gerçekleştirdi. DHA

BISIKLETLI
PROTESTO

Esenyurt'ta, sürücüsünün ara sokağa süratli ve kontrolsüz girdiği
hafif ticari araç, az kalsın yoldaki 2'si bisikletli çocuk 6 kişiyi eziyordu

olay, geçen pazar günü saat 22.30
sıralarında Bağlarçeşme Mahalle-
si'nde yaşandı. Güvenlik kamera gö-

rüntülerine saniye saniye yansıyan olayda
sürücü, hafif ticari aracıyla süratli ve kontrol-
süz şekilde girdiği sokaktakilerin yüreklerini
ağızlarına getirdi. Fren sesini duyunca üzerine
doğru kontrolsüz bir şekilde gelen aracı fark
eden Zülküf Gözer, bir anda kenara kaçarak,
ölümden döndü. Sürücü, bu sefer de önündeki
2 bisikletli çocuk ve sokakta yürüyenleri ezmek
üzereyken aracının direksiyonunu kırdı. Top-
lam 6 kişinin ölümden döndüğü, sokaktakilerin
yüreklerini ağızlarına geldiği olay sonra sürücü,
hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kendimi kenara attım

Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, "Akşam
22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış,
evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir
fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık,
mahallede kalabalıktı, o esnada. Refleksle sa-
ğımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime
doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var san-
dım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara
attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bi-
sikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük
çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum.
Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesin-
den kaçıyordu" dedi. DHA

Maganda dehşeti

beyoğlu'nda farklı günlerde evden hır-
sızlık olayı olduğu ihbarını alan güven
timleri hırsızlık olayının olduğu sokak ve

çevresinde güvenlik kameralarını izlemeye aldı.
Cerrahi maskeli, kapüşonlu iki şüphelinin Kasım-
paşa ve Kalyoncu Kulluğu mahallelerinde ara so-
kaklarda keşif yaptığını belirledi. Hırsızlık
şüphelilerinin dairelerin demir korkuluklarına tutu-
narak örümcek adam gibi tırmandığını belirledi.
Polisler kameralarda şüphelinin kolundaki dövmeyi
fark etti. Dövmeden yola çıkan güven timleri başka
kameralardan da şüphelilerin eşkalini belirledi.
Şüphelilerin sokak aralarında keşif yapması, evleri
gözetlemesi ve örümcek adam gibi binalara tır-
manması güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar-
dan birisinin dairenin korkuluk demirlerini ayakları
ile yamultması da kameralara yansıdı. DHA

Zeytinburnu'nda çıkan tartışmada
Sinan K.'yı (21) silahla ateş ederek öl-
dürdüğü iddia edilen Mehmet. C.Ç. (24)

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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YAŞANAN olayı görünce 
esnaf komşusuna yardımcı olarak 
tüpü söndürmeye yardım eden 
Erkan Berber ise, “Sabah erken 

saatlerdi. Ben tezgahta müşterime 
bakıyordum. Komşumun tutuşan 
tüpü dışarı fırlattığını gördüm ve 

hemen yardım etmeye gel-
dim. Birlikte ıslak bez ve su 

kullanarak söndürdük” 
dedi.

Güç belaGüç bela
söndürdüksöndürdük

TAKSİM’DEN Avcılar’a 
gittiğini söyleyen Suat Kutay 
Akı, “Trafik durdu birden, 
ben de frene bastım, durama-
dım. İşten çıkıştaydım zaten, 
yorgundum da. Duramayan 
bendim doğrusu. İyi ki em-
niyet kemerim vardı. Ön-
deki araç zararlı çıktı biraz, 
ona üzüldüm sadece” diye 
konuştu.



1 959 Batman doğumluyum.
Bizde Kürtçe konuşulur. Benim
babam Türkçe bilmezdi, annem

Türkçe bilmezdi. Kardeşlerim bilmezdi, kom-
şularımız bilmezdi. Komşumuz Hacı Yusuf,
Kürt dengbejiydi. Müthiş bir sesi vardı. Diğer
komşularımız hepsi öyle. Ve biz Kürtçe şaka-
laşırdık, Kürtçe gülerdik, Kürtçe ağlardık
ama hiç kimse Kürtçe konuştuğumuz için bizi
dövmezdi, bizi aşağılamazdı, hakaret et-
mezdi sokağımızda mahallemizde. Çarşıya
giderken, pazara giderken Kürtçe konuştuğu-
muz için utanmazdık.

Ama bir gün okul yaşım geldi ve okula

başladım. Başlar başlamaz da Kürtçe konuş-
tuğumdan ötürü – başka hangi dil konuşa-
caktım, başka bir dil bilme/öğrenme şansım
yok, Kürt olarak doğmuşum – Türkçe öğreti-
lirken dayak yedik.

Bir gün öğretmen beni çok kötü dövdü.
Ama çok kötü dövmüştü.

Eve dönünce babaannem benim babama
‘amcan görmesin’ dedi. Çünkü amcam gö-
rürse olay çıkaracak. Bu çocuk neden sürekli
burnu kanayarak geliyor ya da sürekli
yüzü/kulakları kıpkırmızı geliyor? Dayaktan.

Bize çok kötü dayak atıyordu öğretmen.
Sabah babam geldi. Babam hayatında hiç

Türkçe konuşmamış.
Okula geldi, derdini o da anlatamıyor

Türkçe. Kürtçe ‘Niye oğlumu dövüyorsu-

nuz/Çıma hûn kurê mın
dıxın’ diyor. Sebep soruyor ‘çıma’ diyerek.
Öğretmen kem küm etmeye başladı.
‘Türkçe konuşmuyor, o yüzden’ dedi. Nasıl
konuşacak? Bilmiyor ki Türkçe.

Babam, ‘Beni askerde dövdünüz. Şimdi
oğlumu da dövüyorsunuz’ diyor. ‘Allah bizi
yaratmış/Xode me aniye dunye’ diyor, Kur-
manci olarak bağırıp çağırarak. ‘Bizim su-
çumuz ne? Niçin Türkçe bilmediğimiz için

dayak yiyoruz? Nereden bileceğiz bunu?
Okula gönderiyoruz öğrenmesi için. Ben oğ-
luma kıyamıyorum, siz niye her gün her
gün dövüyorsunuz?’

Tabi babam konuşuyor ama karşıdaki de
anlamıyor. Babam Kürtçe söylüyor öğret-
men Kürtçe bilmediği için de anlamıyor.

Öyle bir tablo. Tabi ben ağlamaya başlı-
yorum.

Kendi sokağımda aşağılanmıyordum,
evimde aşağılanmıyordum, mahallemde
aşağılanmıyordum. Arkadaşlarım beni aşa-
ğılamıyordu.

Ama medeniyiz biz, moderniz biz diye
bir akıl benim ana dilimden ötürü hem
bana zulmediyor hem beni aşağılıyor. Di-
limden utanmamı istiyor. ‘Bu dilinden utan’

diyor. Çünkü utanılacak bir şey yapıyormu-
şum gibi sürekli dilimden utanma ile karşı
karşıya kaldım; ‘Ben niçin Türkçe 
bilmiyorum, niçin Türk doğmadım?’

Benim kuşak hep o acıyla karşılaştı
Türkçe’yle.

Kürtçe’den nefret etmeye sürüklenme
duygusuyla karşı karşıya kaldı. Öyle bir…
Çok zordu yani. Babamın durumu geliyor
aklıma… Titriyordu… Hem derdini 
anlatıyordu, bilmiyordu Türkçe… Evladına
sahip çıkarken de derdini anlatamıyordu.
Çünkü karşıdaki anlamıyordu. Bir baba
haykırıyor, ‘evladımı dövmeyin’ diyor. 
Bize çocukken yaşattılar bunu. Allah 
hakkımızı bırakmasın. 
Not: Bu yazı arşivden alınmıştır.

Kürt doğdum!
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Vatandaş sokağı
temizledi

Her şey tarım için

LÜLeburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat
Gerenli, belediyenin geçtiğimiz ay çevre far-
kındalığı oluşturmak amacıyla başlattığı te-
mizlik kampanyası kapsamında Durak
Mahallesi’ndeki vatandaşlarla bir araya
geldi. Daire müdürleriyle birlikte vatandaş-
ların talep ve şikayetlerini dinleyen Başkan
Gerenli, daha sonra mahalle muhtarı
Ahmet Sezer ve mahalle sakinleriyle birlikte
sokakları süpürdü. Lüleburgaz Belediye-
si’nin Haziran Ayı’nda “Kocasinan Mahal-
lesi’nde” başlangıcını verdiği temizlik
kampanyasının bugünkü durağı Durak Ma-
hallesi oldu. Bu kapsamda Başkan Gerenli,
daire müdürleri ve muhtar Ahmet Sezer’le
birlikte Aylin Parkı’nda vatandaşlarla bu-
luştu. Temizlik kampanyası öncesi gerçek-
leştirilen toplantıda konuşan Başkan
Gerenli küresel iklim değişikliğine dikkat çe-
kerek, herkesin temiz bir çevrede üzerine
düşen görevi olduğunu hatırlattı. 

Vatandaş sorunlarını dinledi

Başkan Gerenli’nin konuşmasının ardından
söz sırası vatandaşa geldi. Mikrofon uzatılan
mahalle sakinleri, mahalleleriyle ilgili sorun,
talep ve önerilerini Başkan Gerenli’ye bizzat
aktarma imkanı buldu. Gerçekleştirilen top-
lantının ardından Başkan Gerenli, mahalle
muhtarı Ahmet Sezer ve mahalle sakinleri el
birliğiyle sokak temizliği gerçekleştirdi. Lüle-
burgaz Belediyesi’nin mahallede temizlik
kampanyaları önümüzdeki haftalarda diğer
mahallelerde de devam edecek. 

TÜrkiye’nin kiraz başta olmak üzere taze
meyve sebze üretiminde lider ilçelerinden Ke-
malpaşa’da faaliyet gösteren ihracatçıların iş-
lemlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak
amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafın-
dan İnspektör görevlendirildi. Öncesinde Ke-
malpaşa’daki ihracatçıların İnspektör talepleri
İzmir’den karşılanıyordu. İhracatçı firmalar-
dan gelen talebi Tarım ve Orman Bakanı Dr.
Bekir Pakdemirli ve İzmir Tarım ve Orman İl
Müdürü Mustafa Özen ile paylaştıklarını dile
getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Bir-
liği Başkanı Hayrettin Uçak, taleplerinin
olumlu karşılanarak kısa sürede hayata geçiril-
diğini dile getirdi. Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli, İzmir Tarım ve Orman İl
Müdürü Mustafa Özen ve İzmir Zirai Karan-
tina Müdürü Murat Çarkçı’ya teşekkür eden
Uçak, “Artık Kemalpaşalı ihracatçıların İns-
pektör talepleri, İzmir yerine Kemalpaşa’dan
karşılanacak; böylece Bitki Sağlığı sertifikaları
hızlıca düzenlenerek zaman ve maliyet tasar-
rufu sağlanacak. Pandemi sürecinde de Kamu
yöneticilerimizden taze meyve sebze üretimi ve
ihracatının kesintiye uğramadan sürmesi için
büyük destekler gördük. Bu sayede 2020 yı-
lında ihracatımızı yüzde 17’lik artışla 1 milyar
40 milyon dolara yükselttik. 2021 yılı için belir-
lediğimiz 1,2 milyar dolarlık ihracat hedefine
giderken bu tür destekler bize moral kaynağı
oluyor” diye konuştu.

BU TAVSIYELERE
KULAK 
VERIN
Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği, İş Sağlığı ve
Çevre Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, Covid-
19 pandemisi gölgesinde geçecek Kurban
Bayramına ilişkin tavsiyelerde bulundu

Kurban Bayramı için tavsiyeler var
Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin
Hastanesi’nden Diyetisyen Özden Örkcü,
bayramda sağlıklı beslenmeye yönelik tavsi-
yelerde bulundu. Diyetisyen Özden
Örkcü,  dengeli beslenmenin ana kuralının
tüm besin gruplarından bir arada yemek,
yavaş ve iyi çiğnemek, az ve sık yemek, posa
alımı için sebze ve meyveleri mutlaka tüket-
mek, yağı yeterli miktarda ve doymamış
yağlardan tercih etmek olduğunu söyledi.
Örkcü, “Ayrıca günlük en az 1.5-2 litre su
içmek, tahıllardan, kuru baklagillerden ve 
hayvansal besinlerden protein yetecek mik-
tarda almaya dikkat etmek de dengeli bes-
lenme açısından oldukça büyük öneme
sahip.” ifadelerini kullandı.

İyi yapılmış bir kahvaltının kişiyi hem güne
hazırladığını hem de gün içinde ihtiyaç du-
yulan enerjinin önemli bir kısmını sağladı-
ğını ifade eden Örkcü, bayram sabahlarının
sembolü olan kahvaltının da dengeli bir şe-
kilde yapılması gerektiğini söyledi. Özden
Örkcü, bayram günlerinde diğer öğünlerin
de atlanmaması gerektiğini kaydederek
“Kahvaltıda börek, kızartma tarzı ağır ve
yağlı gıdalar yerine peynir, zeytin, reçel/pek-
mez, domates-salatalık, haşlanmış yumurta,
tam buğday ekmeği, şekersiz çay ya da bitki
çayı yer almalı. Öğle yemeğinde protein
ağırlıklı beslenilmeli, akşam ise sindirimi
kolay ve düşük kalorili sebze ağırlıklı bir
menü tercih edilmeli.” tavsiyesinde bulundu.

Kurban eti hemen tüketilmemeli

Diyetisyen Özden Örkcü, Kurban Bayra-
mı’nda şeker ve şekerli besin tüketiminin
yanı sıra et tüketiminin de artış gösterdiğini
söyledi.

Taze etin sindirimi zordur 

Özellikle obezite, yüksek tansiyon, kalp-
damar, mide ve diyabeti olan kişilerin bes-
lenmelerine daha çok dikkat etmeleri
gerektiğini kaydeden Diyetisyen Özden
Örkcü, “Etler, sindirimi zor olan besinlerdir.
Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik,
hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa
yol açar. Bu nedenle özellikle mide-bağırsak
hastalığı olan kişilerin kurban etlerini

hemen tüketmemesi, buzdolabında birkaç
gün beklettikten sonra haşlama veya ızga-
rada pişirme yöntemiyle hazırlayarak tüket-
meleri sağlık açısından daha doğru
olacaktır.” diye konuştu.

Yağlı et tüketimine dikkat!

Yağlı etlerde doymuş yağ ve kolesterol içeri-
ğinin daha yüksek olduğunu ifade eden Di-
yetisyen Özden Örkcü, “Kalp-damar
hastalığı, diyabet (şeker hastalığı) ve yüksek
tansiyonu olan kişilerin Kurban Bayra-
mı’nda yağsız veya az yağlı etleri tercih 
etmeleri, kısıtlı miktarlarda tüketmeleri ve
aşırıya kaçmamaları gerekiyor.”
açıklamalarında bulundu.

www.superhaber.tv
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S ağlık Bakanlığı tarafından yayımla-
nan “Salgın Yönetimi ve Çalışma
Rehberi” adlı kılavuzda Kurban

Bayramı ve öncesinde hayvan satış yerle-
rine yönelik alınması gereken önlemlerin
belirtildiğini kaydeden Dr. Öğretim Üyesi
Rüştü Uçan, bu önlemlere uyulmasının
önemli olduğunu kaydetti. Rüştü Uçan,
“Buna göre, hayvan kesim yerlerinde
görev yapacaklara, kasaplara, temizlik gö-
revlilerine ve yöneticilere Covid-19 salgını
ile ilgili eğitim verilmesi, buralarda kala-
balık oluşumunu önlemek için kesimlerin
randevu ile yapılması, güvenlik mesafe-
sine uyulması ve maske takılması gerek-
mektedir.” dedi.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına
uyulmalı!

Rüştü Uçan, söz konusu kılavuzda, hay-
van satış ve kesim alanlarının girişinde
Koronavirüsle mücadele konusunda ge-
rekli uyarıların bulunduğu tabelaların
asılmasının istendiğini belirterek “Bu ta-
belalarda güvenlik mesafesine uyulması,
maske takılması ve temizlik hijyenine dik-
kat edilmesi gibi bilgilerin bulunması is-
tenmiştir.” dedi.

8 metrekarede 1 kişi bulunmalı

Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, Sağlık
Bakanlığınca, kurban satış alanlarına ilişkin
önlemlerin şöyle sıralandığını kaydetti:

Hayvan satış alanında 8 metrekareye
bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak
şekilde kontrollü insan girişi sağlanmalı; 

Hayvan satış alanının giriş kapılarına
ve uygun yerlerine, Covid-19’dan ko-
runma önlemleri ile ilgili bilgilendirici ku-
ralların olduğu tabelalar asılmalı;

Hayvan satış alanlarına ateş, öksürük,
burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan
müşteriler içeri alınmamalı; 

Hayvan satış yerlerine girenlerin ateşi
ölçülmelidir; vücut sıcaklığı 38 derecenin

üstünde olanlar içeri alınmamalı;
HES Koduna bakılmalı ve uygun olan-

lar kesim alanına alınmalıdır. 
Müşteriler, hayvan satış alanlarında

uzun süre kalmamaları için uyarılmalı;
Kapalı alanı veya tesisi olan hayvan

pazarlarında müşterilerin tesis alanlarına
maskeli olarak girmeleri ve tesis içerisinde
maskeli olmaları sağlanmalı. Girişte el de-
zenfektanı bulundurulmalı ve tesise giren
her misafirin alkol bazlı el antiseptiği kul-
lanması sağlanmalı. Bütün kullanım alan-
larda (bekleme, dinlenme) en az 1,5 metre
mesafeye uyacak şekilde düzenleme ve ih-
tiyaç olan yerlerde zemine ve oturma
alanlarına işaretlemeler hazırlanmalı;

Bu tesislerdeki yeme-içme alanları
Covid-19 kapsamında restoran, lokanta,
kafelerde alınması gereken önlemlere
uyulmalı; 

Hayvan satış alanında insan kalabalığı
ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için
uygun hayvan satış üniteleri oluşturul-
malı. Bu üniteler arası mesafe en az 1,5
metre olmalı;

Her hayvan satış ünitesinin uygun ye-
rinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az
yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurul-
malı. Hayvan satış alanı içerisinde ulaşı-
labilir yerlerde el yıkamak için lavabolar
oluşturulmalı. Yeterli sayıda lavabo ve tu-
valet olmalı. Hayvan satış alanı içerisinde
seyyar satıcı dolaşmamalı. Hayvan satış
alanı yakınında hizmet veren büfe, bakkal
ve kahvehaneler COVID-19 kapsamında
alınması gereken önlemlere uymalı;

Hayvan satış alanlarının düzenlenmesi
ve çevre temizliğinde ‘Kurban Bayra-
mı’nda Alınması Gereken Önlemlere İliş-
kin Mevzuata’ uygun hareket edilmelidir.

Kesimi uzman kasaplar yapmalı

Her Kurban Bayramı’nda gündeme gelen
acemi kasaplara da dikkat çeken Rüştü
Uçan, kurban kesiminin mutlaka uzman

kasaplar tarafından uygun aletlerle yapıl-
ması gerektiğini vurguladı. Rüştü Uçan, “İş
güvenliğinin en önemli unsurlarından biri
işi, işinde uzman olan kişiye yaptırmaktır.
Özellikle büyükbaş hayvan kesimini kasap-
lara yaptırmak kaza sayısını önemli oranda
azaltacaktır. Aletler keskin ve temiz olmalı!
Kesim sırasında kullanacağınız kesici alet-
ler tam olmalıdır. Bunları her sene bilemeli-
siniz. Ayrıca olası el kesilmelerine karşı,
çelik örgülü ve bilekten kemerli kasap eldi-
venlerinin kullanılması gerekir.” uyarısında
bulundu.

Kesim yerlerinde uyulması gereken
kurallara dikkat!

Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği Öğre-
tim Görevlisi İş Hijyenisti Mustafa Cüneyt
Gezen ise yine Sağlık Bakanlığı tarafından
yayımlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma
Rehberi” isimli kılavuzda hayvan kesim yer-
leri/kesimhanelerde alınması gereken ön-
lemlerin ise şu şekilde sıralandığını söyledi:

Kesim yapılacak yerler önceden planlan-
malı, belirlenmeli, standartları kontrol edil-
meli ve yetkilendirilmeli;

Hayvan kesim yerleri/kesimhanelerin
önüne Covid-19’la ilgili bilgilendirme afiş-
leri asılmalı. İl, ilçe ve diğer yerleşim birim-
lerinde, kesim standartlarına uygun mevcut
hayvan kesim yerleri/kesimhanelerin bay-
ram süresince açık olması ve hizmet ver-
mesi sağlanmalı;

Hayvan kesim yerleri/kesimhane bulun-
mayan ilçe veya yerleşim birimlerinde yetki-
liler standartlara uygun mobil hayvan
kesim yerleri/ kesimhaneler oluşturmalı,
kesim yapılan yerlerin ve çevresinin temiz-
liği için önlemler alınmalı;

Hayvan kesim yerleri/kesimhaneler
önünde kalabalık oluşumunu önlemek için
kesim işlemleri randevu ile yapılmalı;

Hayvan kesim yerleri/kesimhaneler
önünde bekleyenlerin sosyal mesafeye uy-
maları ve maske takmaları sağlanmalı;

Lavabo, tuvalet ve varsa duş yerlerinde
temizlik ve sağlık hijyenine özen gösteril-
mesi, belirlenen kriterlere göre temizliğin
yapılması;

Personelin tıbbi maske ve eldiven kullan-
ması sağlanması; Kesim ve temizlik sonra-
sında personel maske ve eldivenlerini
çıkarıp özel bir çöp kutusuna atması, elle-
rini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla
yıkaması gerekmektedir.

Kesilen kurban eti hemen poşete
konulmamalı!

Mustafa Cüneyt Gezen, kesilen kurban eti-
nin yanmaması ve üzerinde bakteri üreme-
mesi amacıyla poşetlere konulmamasını,
bunun için kesili parçaların büyük yağlı
kâğıt ya da fırın pişirme kâğıtlarına sarıla-
rak buzdolabında +4 oC’ de en az 1 gün
muhafaza edilip dinlendirilmesi gerektiğini
vurguladı. Gezen, etin daha sonra müm-
künse profesyonel kasaplara parçalara ayır-
tılmasının, etin ziyan edilmesini
önleyeceğini kaydetti.

Kurban derisine zarar verilmemeli

İş Hijyenisti Mustafa Cüneyt Gezen, kur-
ban derisinin sağlıklı bir şekilde muhafazası
için, kesim sırasında yaralamadan tulum çı-
kartılarak, tersinden kaya tuzu ile düzgün
bir şekilde ovalayarak sarılıp iple bağlana-
rak bağış yerlerine teslim edilmesi gerekti-
ğini de ifade etti.
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S andıklarda atılan her oy birlikte yaşadığın 
topluma karşı sorumlukların en değerlisidir.

Sen nasıl bir yönetim anlayışı ile yönetilmek
istiyorsan sana en yakın görüşe oyunu vererek 
toplumunda buna uymasını istemektir.

Peki, biz Türk insanı nasıl bir seçim analizi yaparak
oyumuzu veriyoruz?

Oy vereceğimiz partide aday mıyız?
Oy vereceğimiz partide aday tanıdık mı?
Oy vereceğimiz partide yakın tanıdıklarımız var mı?
Oy vereceğimiz partide benim bir menfaatim 

olur mu?
Oy vereceğimiz parti sağcı mı, solcu mu, dinci mi,

milliyetçi mi?
Bu öncelikler bence genel seçimlerde de yerel de de

çok kıymetli hatta birinci öncelikli bir varsayımdır.
Bu tercih şekli ve değerlendirme şekli tamamıyla

egoistçe çıkarcı menfaate dayalı bilinçsizce olan bir
tercih sebebidir.

Toplumu asla kucaklamayacak bir tercih şeklidir.
İktidar da ki ve muhalefette ki partiler böyle bir 

tercih ile birlikte özgürce hiçbir menfaati olmayan 
insanlarımızın da oyları ile belirlenir.

Cumhuriyet kurulduğundan bu zamana kadar seçim-
ler genelde bu kıstaslar ölçüsünde yapılır. Her seçimde
yaklaşık %15 seçmen hiç oy kullanmaz, onlar her şeye
karşıdır.

Bilinçli seçmen şu ölçüleri önemser:
Oy vereceğim bu parti toplumun tamamını 

hoşnut eder mi?
Oy vereceğim bu parti ülkemize bir yarar 

sağlayabilir mi?
Oy vereceğim bu parti adaleti sağlar mı,

eşitliğe önem verir mi?
Oy vereceğim bu parti milli geliri adil dağıtır mı?
Oy vereceğim bu parti ülkemizi dünya ölçeğinde 

gelişmiş ülkeler sınıfına taşıyabilir mi?
Bilinçli seçmen adayların dinine, mezhebine, meşre-

bine bakmaz parti iktidara gelirse vaatlerine bakar,
inandırıcılığına bakar inanırsa hiçbir menfaat gözet-
meksizin herkesin yararına bence budur der ve 
oyunu öyle kullanır.

Şimdi demem o ki yakın zamanda sandık bu halkın
önüne tekrar konulduğunda şu mevcut tablo 
unutulmasın.

İktidar partisinin içinden iki parti çıktı ve bu iktidar
yanlış yapıyor. Bakın bunları, şunları yanlış yaptı bun-
ları söylemek ve daha iyisini ben yaparım diyerek parti
kurdular.

Ana muhalefet partisinin de içinden iki parti çıktı.
Biz bunlardan daha iyi yönetiriz dediler.

Bu da yetmedi üstüne yavru muhalefetten de iki
parti daha çıktı. Onlarda biz daha iyi yönetiriz dediler.

Yani üç partiden çıkanlarla birlikte dokuz parti oldu-
lar, adını dahi bilmediğimiz partilerle birlikte altı parti
daha hayatımıza girdi.

2020 Ocak verilerine göre 101 partimiz var bunların
17 si seçimlere katılabilecek gibi görünüyor.

İş yeri açar gibi partiler açılabiliyor!
Kim ne kurarsa kursun, kim nasıl bir güzellik ya da

nasıl bir çirkinlik bırakırsa bıraksın asıl olan kalıcı ve
çok değerli şeyler yaparak bu ülkenin tarihinde iyi 
anılmak olmalıdır. 

Tarihimiz mutlaka er ya da geç bu yapılanları olumlu
ya da olumsuz yazacaktır.

2023 seçimlerinde her beş seçmenden biri olacak
olan Z kuşağı önemli anketörlere göre %69 kalıplaşmış
ideolojileri önemsemediklerini söylüyor. Atatürkçülük,
Dincilik, Milliyetçilik gibi unsurlar değil büyük bir
çoğunluğu eşit paylaşım, refah ve adalet istiyorlar.

Seçimlere katılmayan %15 gibi.
Takım tutar gibi parti tutmaları bırakalım herkesin

birlikte yaşadığı ortamdaki sosyal adalete, eşitliğe,
refah ölçüsüne bakalım.

Atatürkçü mü, milliyetçi mi, dinci mi bunları geçe-
lim en güzel mertebe olan adaletli insanı, seçmeyi 
deneyelim insanlığı seçelim…
Not: Bu yazı arşivden alınmıştır.

Ü sküdar Üniversitesi NPİSTAN-
BUL Beyin Hastanesi AMATEM
Koordinatörü ve Psikiyatri Uzmanı

Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, doktorlar olmak
üzere sağlık çalışanlarının pandemiyle
geçen bir yılda zor bir süreçten geçtiğine
dikkat çekti. Bu olağanüstü dönemde
kendimiz ve sevdiklerimizle ilgili endişe ve
kaygı duyduğumuzu vurgulayan Prof. Dr.
Nesrin Dilbaz, “Uykularımız düzensiz-
leşti, beslenme alışkanlıklarımız değişti,
dikkatimizi toplamakta zorlanıyoruz ve
sürekli diken üstünde hissediyoruz. Daha
tahammülsüz ve kolayca sinirli tepkiler
veriyor olabiliriz. Kaygı bulaşıcıdır ve tüm
toplum yaklaşık bir yıldır kaygı dönemini
yaşıyor” dedi.

Vefat eden sağlık personeli sayısı
385’e ulaştı

Sağlık çalışanlarının bu ölümcül virüsle
her gün karşı karşıya geldiğini kaydeden
Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, “Bazı meslektaş-
larımız bütün mesailerini hasta bakımı ve
tedavisiyle, bazıları ise filyasyonla sürdü-
rüyorlar. Son gelen rakamlara bakıldı-
ğında şu an itibariyle bir yıl içinde virüs
nedeniyle vefat eden emekliler dahil sağlık
personeli sayısı 385’e ulaştı. Sağlık Ba-
kanlığı’nın verilerini derinlemesine ince-
lendiğimizde yaklaşık her 100 vakadan 7
ila 8’inin sağlık çalışanı olduğunu gör-
mekteyiz. Günlerce evlerine gitmedikleri,
ailelerine virüs bulaştırma riski nedeniyle
uzunca süreler çocuklarına dokunmadık-
ları ve genel topluma göre daha fazla kay-
gılı bir alanda yaşadıkları göz önünde
bulundurulduğunda sadece kendilerinin
değil, tüm yakınlarının da onlar için kaygı
duydukları yadsınamaz” diye konuştu.

Covid-19’dan sonra psikolojik kriz
olabilir

Bir yılın sonunda artık Covid-20’den söz
edilebileceğini belirten Prof. Dr. Nesrin
Dilbaz, “Yani psikolojik krizden bahsede-
biliriz. Tüm topluma baktığımızda anksi-
yetenin, korkunun, depresyonun, öfkenin,
kederin, yasın, madde kullanımının, aile

içi çatışmaların, çocuk istismarının ve
hatta intihar düşünceleri ile davranışları-
nın arttığını söyleyebiliriz. Tüm toplumda
huzursuz bir enerji olabileceği görülüyor.
Bu olumsuz enerjinin ya da korku ve kay-
gıların toplumda yarattığı durumla iki
davranış oluşabilir: İnsanlar durumun
ciddiyetinin fark edip daha fazla önlem-
lere uyarlar ya da zaman zaman gördü-
ğümüz gibi tahammülsüzlüklerinden ve
sıkıldıklarından dolayı durumu yadsıya-
rak önlemlere uymazlar. İşte bu dönemde
sağlık çalışanlarının yükü daha da artı-
yor” diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının yükü arttı

İnsanların kendi tahammülsüzlüklerinin
ve kurallara uymamalarının, hastalık
oranı ile birlikte hastanedeki hasta yü-
künü artırdığını ifade eden Prof. Dr. Dil-
baz, “Bu durum tabii ki sağlık
çalışanlarının hem yükünü artırıyor hem
de enfeksiyonla daha fazla karşı karşıya
gelmelerine neden oluyor. Rakamları ba-
kıldığında sağlık çalışanlarının tümü
ikinci kez aşılandılar. Aşının da yaklaşık
yüzde 90 koruyucu olduğunu biliyoruz.
Ancak tüm bunlara rağmen en fazla virüs
yüküyle karşı karşıya gelen yani bütün
gün hasta bakarken virüs taşıyan insan-
larla karşılaşan bir gruptan bahsediyo-
ruz” dedi.

Covid ile sisli psikolojik dönem…

Koronavirüsün toplum için ciddi bir
travma olduğuna dikkat çeken Prof. Dr.
Nesrin Dilbaz, “Kriz sonundaki ışığı gör-
meden süregelen bir biçimde devam etti-

ğinde travma daha da güçleşiyor. Uzamış
bu travmatik stres ile virüs, işler, okullar
ve yaşam gibi bilinmezler birleştiğinde
yeni yaşam ve normların ne olacağının bi-
linmezliği ile uzun dönemdeki sonuçları
sisli görünüyor. Bütün bu benzer durum-
lar, toplumda olduğu kadar sağlık çalı-
şanları için de ciddi bir travma. İnsanlar
travma ile gerileme, regresyon ve işlev
kaybına ulaşabiliyorlar. Bazıları içe kapa-
nabilir, bazıları ise saldırgan olabilirler.
Bütün bir toplum için bahsettiğimiz bu
özellikler sağlık çalışanları için de geçerli.
Sağlık çalışanlarının da insan olduklarını,
yoğun stres altında çalıştıklarını ve yakla-
şık 1 yıldır gerekli maddi ve manevi ödülü
almadan bu çalışma düzenini devam et-
tirdiklerini göz ardı etmemek gerekiyor”
ifadelerini kullandı.

Birbirimize destek olmamız
gerekiyor

Bu travmanın toplumsal bir sorun oldu-
ğunu belirten Prof. Dr. Dilbaz, “Yargı-
lama, düşmanlık ya da
ötekileştirmektense sırt sırta verip birbiri-
mize destek olarak mücadele etmemiz ge-
rekiyor. Zor günlerde birbirimize yardımcı
olmalıyız. Sizin hayatınızın başkalarının
davranışına bağlı olduğunu, başkalarının
hayatının da sizin davranışlarınıza bağlı
olduğunu unutmayın. Toplum sorumlu-
luklarını ve önlemlerini alırsa onlara zor
günlerinde yardımcı olacak sağlık çalışan-
larının işlerini biraz olsun kolaylaştırabi-
lirler” diye konuştu. Prof. Dr. Nesrin
Dilbaz, Covid-19 sürecinde psikolojik
krizi yatıştırmanın yollarını şöyle özetledi:

“Gerekli önlemler alınarak resmi güvenlik
protokollerine uyum sağlanması gerekli.
Özellikle biz sağlık çalışanları olarak sev-
diklerimizle ilişkiyi artırmalı ve birbirimize
sahip çıkmalıyız. Birbirimize sahip çık-
mazsak unutuluruz. Özellikle temel ge-
reksinimler konusunda uzun ve kısa
dönemli çözümler için beyin fırtınası yap-
mak ilk aşamada çok önemli. Sükûneti
savunup umut mesajlarının yayılmasını
sağlayarak, birlik ve beraberlik duygula-
rına odaklanarak, meslek grupları olarak
bu gibi zorlayıcı durumlarda farklı seçe-
nekler ve fırsatlar bularak ve bu seçenek-
leri sevdiklerimizle paylaşarak problemin
değil çözümün bir parçası olmalıyız.
Unutulmuş olan duygusal ve manevi ge-
reksinimlere odaklanmak, kaynakları ve
önemli şeyleri biriktirmek yerine paylaş-
mayı teşvik etmek ve meslek grupları-
mızda rekabet etmek yerine iş birliği
içinde olmak önemlidir.”

Davranışlarınıza göre hangi
alandasınız?

Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, toplumun davra-
nış biçimlerine göre yer aldıkları alanları
şöyle ifade etti: “Korona günlerinde ihtiya-
cım olmayan şeyleri stokluyorum, etra-
fıma öfke ve korku yayıyorum, kolayca
tetikleniyorum, sürekli şikayet ediyorum,
aldığım haberlerin tümünü başkalarına
iletiyorum’ grubundaysanız korku ala-
nında yaşıyorsunuz demektir. Eğer ‘kont-
rol edemeyeceğim şeyleri bırakmaya
başladım, haber ve yiyecek gibi bana zarar
verenleri tüketmeyi bırakıyorum, duygula-
rımı fark ediyorum, durumun farkındayım
ve nasıl davranacağımı bilinçle düşünüyo-
rum, herkesin elinden geleni yaptığının
farkındayım’ gibi düşünüyorsanız artık ko-
rona günlerinde öğrenme alanına yüksel-
mişsiniz demektir. Ama eğer ‘başkalarını
düşünüyorum ve onlara nasıl yardım ede-
bileceğime bakıyorum, yeteneklerimi ihti-
yacı olanlar için kullanıyorum, şimdiki
anda yaşıyorum ve geleceğe odaklanıyo-
rum, kendime ve başkalarına empati yapı-
yorum’ diyorsanız ki bütün sağlık
çalışanlarının bu şekilde baktığını biliyo-
ruz, büyüme alanındasınız demektir.”

İstanbul'da yaşayan 50 yaşındaki İsrafil
Türkmen, Nişantaşı'nda bir restoranda gar-
sonluk yapıyor. Türkmen'in iddiasına göre,
yaklaşık 3 ay önce müşteriler kalktıktan
sonra masayı toplarken, müşteri tarafından
kullanılan ve peçete içinde kalan kürdan
eline battı. Sonrası ise doktorları bile şaş-
kına çevirdi. İki gün içerisinde elinin şişti-
ğini ve ağrıdan duramaz hale geldiğin
söyleyen Türkmen, "Başlangıcı çok minik,
sonrası ise çok büyük bir olay oldu. Çev-
remdekilere anlattığımda şaka sanıyor ama
fotoğrafları görünce ciddiyetini anlıyor. Ön-
ceden de kürdan, bıçak batıyordu ama bu
kullanılmış olduğu için enfeksiyon olmuş.
Parmağıma battıktan sonra vücudumu sar-

maya başlamış. 1 ay alçıda kaldı, 15 gün
fizik tedavi gördüm. 3 ay uğraştım" dedi.

Kana karışsa kurtulamazdım

Kürdan battıktan sonra batan yeri kolonya
ile temizlemesine rağmen ağrı ve şişlik in-
meyince doktora giden Türkmen yaşadıkla-
rını şu sözlerle anlattı; "Doktora il
gittiğimde tetanos iğnesi yapıldı. Antibiyotik
ve merhem kullandım. Daha sonra elim
balon gibi şişti. Tekrar doktora gittim. Dok-
torlar ciddiyetini fark etti. Seni izleyeceğiz
dediler. Neşterle enfeksiyon olan bölgeyi te-
mizlediler. Daha sonra doktor ameliyat
olmam gerektiğini söyledi. 6 gün hastanede
yattım. 35 gün alçıda kaldı. Günlük yarım

saat batikon banyosu, pansuman ve tekrar
alçıya alınıyordu" Elini artık eskisi gibi kul-
lanamadığını söyleyen Türkmen, "Doktora
şişliğin inip inmeyeceğini sorduğumda 'sen
nasıl bir şeyin eşiğinden döndüğünün far-
kında değilsin, ölümle pençeleşiyordun'
dedi. Enfeksiyon elimden koluma yayılmış.
Enfeksiyonun yayılmaması için alçıya aldı-
lar. Eğer kana karışsaymış kurtarılma şan-
sım olmazdı. Evden dışarı çıkmıyor,
telefonları açmıyordum en son arkadaşla-
rımı arayıp helallik istedim. Müşterilere de
tavsiyem kürdanı peçete sarmasınlar, açığa
koysunlar. Kimisi pidelere de batırıyor.
Kedi, köpeklere mama olacak onlar. Onla-
rın bile canına mal olabilir" diye konuştu. 

ANIL BODUÇ

SAGLIK CALISANLARI
TRAVMA YASIYOR

Kanun GÖÇER
HAYATIN SÜZGECİ

kanungocer1@gmail.com

Bilinçli misin?

Pandemiyle geçen bir yılda 385 sağlık çalışanı koronavirüs mücadelesinde yaşamını yitirdi.  Sağlık çalışan-
larının Covid-19 ile her gün karşı karşıya geldiğini ifade eden Psikiyatrist Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, “İnsanla-
rın tahammülsüzlükleri ve kurallara uymamaları, hastalık oranı ile birlikte sağlık çalışanlarının yükünü
artırıyor” diyerek toplumun sağlık çalışanlarına özveri ve empati ile yaklaşması gerektiğini söyledi

Covid-20 psikolojik krizini atlatabiliriz
Aynı zamanda daha iyi olabilmek için
huzurlu bir ruh hali ile birlikte umut
yaymanın, başkalarına teşekkür ve tak-
dir edebilmenin önemine vurgu yapan
Prof. Dr. Nesrin Dilbaz,  “Yeni değişik-
liklere kolayca adapte olabilmenin yol-
larını araştırıyorsak, sessizlik ve sabırla
ilişkilerin içinde kalarak, yaratıcılığımızı
tekrar tekrar kullanabiliyorsak o zaman

gerçekten Covid-20 dediğimiz psikolo-
jik krizi daha kolay atlatabileceğimizi
söyleyebiliriz. Ama sağlık çalışanları,
bu mücadelenin en ön safhalarında ve
kendileri bu mücadeleyi verirken em-
pati yaparak mutlaka çok fazla özve-
ride bulunuyorlar. Benzer davranışın
da tüm toplumda onlara yönelik yapıl-
masını umut ediyoruz” dedi.

Kürdan battı hayatı karardı
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GaYrimenkul, enerji, finans, turizm, sa-
nayi, ziraat, sağlık, medya ve bilişim-IT
alanlarında faaliyet gösteren A&S Yatırım

Holding, ‘Ascoindex’ adıyla yüzde 100 yerli kripto
para borsası kurdu.  7 gün 24 saat işlem yapılabilen
borsada, kesintisiz olarak canlı destek hizmeti de veril-
meye başlandı. Her türlü tedbir düşünülerek 3 farklı
güvenlik çözümleri şirketinin kontrolünde hizmet
veren borsa, ilk iki hafta 6, sonra ise toplam 26 kripto
para birimiyle işlem görecek.

3 banka ile anlaşma sağlandı

Borsanın açılışına yönelik düzenlenen basın toplantı-
sında konuşan A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Uğur Akkuş, halihazırda Akbank, Vakıfbank
ve Ziraat Bankası ile anlaştıklarını kaydederek, “Mer-
kez Bankası da gerekli mevzuatları hazırlıyor. Bizim
gibi borsaları ruhsatlandıracak. Bankacılık Düzen-
leme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) da başvuru-
muzu yaptık. Elektronik para lisansını alıyoruz. Visa
ve Master Card ile de anlaştık” diye konuştu. DHA

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesa-
bından konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
her zaman emniyetli uçtuklarını belirtti.

Ekşi, "Yabancı sivil havacılık otoritelerince yurt dı-
şında son 1 yıl içinde, 31 ülkede, 46 meydanda, 64
emniyet (SAFA) denetlemesi yapılmıştır. 0.175 bulgu-
suzluk oranı ile Avrupa'da en iyiler arasındayız. Emni-
yet ve konfor ile uçuyoruz." ifadelerini kullandı.
SAFA denetimleri The Safety Assessment of Foreign
Aircraft Programme (SAFA) yabancı uçaklara yapılan
güvenlik değerlendirmesi anlamına geliyor. SAFA de-
netimleri, yabancı hava yolu işletmelerinin Avrupa
Birliği (AB) ülkeleri arasında yaptıkları operasyon-
larda diğer ülkeler tarafından uçağın kalkışından önce
gerçekleştirilen denetimleri kapsıyor. Bu işlemlerde,
bakım ve uçuşa elverişlilik denetimlerinden farklı ola-
rak hava araçlarının uçuş emniyeti konusunda ulus-
lararası gereklilikleri yerine getirip getirmediğine
bakılıyor. Uçağın fiziksel durumu, kokpit ve kabinde
uyulması gereken gerekliliklerin kontrol edildiği dene-
timlerde, uçakla seyahat esnasında yolcuların uçuş
güvenliğini sağlayacak kuralların en üst düzeyde 
uygulanması amaçlanıyor.

Yerli kripto
para Ascoindex
hizmete girdi

THY’den iyisi yok

A&S Yatırım Holding, bünyesinde kuru-
lan yüzde 100 Türk kripto para borsası
Ascoindex, işlem görmeye başladı. Hol-
ding Başkanı Uğur Akkuş, “En büyük
farkımız güvenlik, hız ve kolay ulaşılabi-
lir olmak. 3 ay içinde günlük işlem
hacmi hedefimiz 1 milyar lira” dedi

T ürkiye'nin önemli patates üretim
merkezlerinden Sandıklı, merkez
ve köylerinde geçen ayın başla-

rında başlayan ekim sezonu hızla devam
ediyor. İlçede patates ekimi yazlık ve kış-
lık olmak üzere iki dönem halinde ger-
çekleştiriliyor. İlçede geçen yıl 40 bin
dekar alanın üzerinde 1000 üretici tara-
fından ekim yapılırken, bu yıl 800 üretici
tarafından 30 bin dekar alana patates
ekimi yapılması bekleniyor. Yazlık ekim-
ler mart başında başlıyor ve nisan ayı
sonlarına kadar sürüyor. Kışlık ekim ise
nisan ayı sonunda başlayarak temmuz

ayına kadar sürüyor. İlçede patates ha-
sadı ise yazlık ekimlerde temmuz ayı
sonlarında, kışlık ekimlerde ağustos ayı-
nın son günlerinde başlıyor.Patates
ekimi öncesinde tarlalar sürülerek güb-
releme işlemi yapılıp, ekime hazır hale
getiriliyor. Daha sonra kadın işçiler tara-
fından kesilerek ekime hazır hale getiri-
len patatesler, ekim yapılacak tarım
makinesine konulduktan sonra ilaçlama
işlemi yapılarak ekime geçiliyor.

Patatesin pazar sorunu

Ekim çalışmalarını yerinde inceleyen

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma
Toptaş, girdi maliyetlerinin her geçen
gün arttığını belirterek, şimdiden pata-
tes için pazar planlaması yapılması ge-
rektiğini söyledi. Toptaş, “İlçemizde
patates ekimi başlayalı bir ay oldu. Bu
ekim çalışmaları daha devam eder.
Ekim alanları geçen yıla göre azaldı. Bu
azalmanın sebepleri genel olarak girdi
maliyetlerinin yüksekliği ve ürünlerin
pazarlanmasında yaşanan sıkıntılar. Pa-
tates üreticilerimizin beklentisi, pazar-
lanmada yaşanan sorunların çözülmesi.
Yani yeni pazarlar bulunması" dedi.

Susuz köyünden üretici İbrahim
Yaman, “Geçen yıl 2 dekar alanda orta-
lama 7 ton civarında verim aldık. Kilo-
gramını 60 ila 65 kuruştan sattık.
Maliyetini kurtaramadık. Geçen yıl
ekimde kullandığımız gübre fiyatları
ikiye katlandı. Geçen yıl 2 dekar alana 5
bin lira maliyetimiz vardı. Bu sene aynı
alana 9 bin lira maliyetimiz var. Artı su
sıkıntımız var. Yılın ne getireceğini biz
de bilmiyoruz. Yetkililerin bu işe bir el
atması gerekir. Bu şartlarda üretim çok
zor. Artık gücümüzün yettiği kadar 
ekeceğiz" diye konuştu. DHA

Tarımda tasarruf hayal değil

PATATES URETICISI
PLANLAMA ISTIYOR

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde mart ayı başlarında başlayan patates ekimi devam ediyor. Geçen yıl 40 bin dekar olan ekim
alanı bu yıl 30 bin dekara geriledi. Girdi maliyetlerinden şikayetçi olan üretici, şimdiden pazar planlaması yapılmasını istiyor

şanlıurfa’nın Haliliye ilçe-
sine bağlı Balkatan köyünde
çiftçilik yapan Muhammet

Özkan, kendisine ait 600 dönüm büyük-
lüğündeki arazinin sulanması için geçen
yılın ekim ayında ‘pivot’ denilen sistemi
kurdu. Özkan kendisine ait toplam  bin
700 dönüm arazide yaptığı tarımsal üre-
timde enerji ve suyun ciddi maliyet ka-
lemleri oluşturduğuna dikkat çekerek,
“Daha az enerjiyle daha fazla sulama
yapmak ve daha fazla verim elde etmek
için araştırma yaptık. Pivot yönteminin
dünyada kullanılan en modern teknoloji
olduğunu gördük. Modern sulamanın en
çok tercih edilen yöntemlerinden biri
olan pivot sulamada, sistem kendi ekseni
etrafında dönerek sulama yapıyor ve
dönüş süresi ile su akıtma miktarı bilgi-
sayar otomasyonuyla belirleniyor” diye
konuştu. Pivot yöntemiyle buğday sula-
ması yaptığını söyleyen Özkan, mısır su-
laması yapacağını da ifade etti.

Finansman sağladık

Pivot sulama sistemini kurmak için gere-
ken finansmanı ‘Modern Basınçlı Su-
lama Kredileri’ kapsamında sıfır faizle
aldığını söyleyen Özkan, “Kurulum mali-
yeti 450 bin lira olan sistemin kullanım
ömrü 20 yıldan fazla” dedi.

Geleneksel sulama tarih oldu

Çiftçi Muhammet Özkan, pivot sistemini
kurmadan önce elektrik pompasıyla ku-
yudan su çekerek geleneksel sulama yön-

temini kullandığına dikkat çekti. Özkan,
“Üzerimizde ciddi bir maliyet yükü oluş-
turuyordu. Hem de toprağın verimini az-
altıyordu. Çünkü vahşi sulamada bir
kısım toprak kaybı da yaşanıyor ve aşırı
sudan içindeki mineraller de azalıyor. Bu
sistemin elektriğini de üzerine kurduğu-
muz güneş panelleriyle sağlıyoruz. Sa-
dece yetersiz kaldığında şebekeden
elektrik kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

2 elektrik direğinin yeri değişti 

Dicle Elektrik Tarımsal Sulama ekipleri

Şanlıurfalı çiftçi Muhammet Özkan’ı zi-
yaret etti. Özkan’a gereken teknik alt yapı
desteğini verdiklerini söyleyen Tarımsal
Sulama Müdürü Kemal Kaçkın, “Sa-
hada pivot sulamaya engel oluşturduğu
belirlenen 2 adet Orta Gerilim (OG)
elektrik direğinin yeri değiştirildi. Arazi-
sinde verimli tarım adına modern su-
lama sistemleri kurmak isteyen çiftçilere
uzman ekipler tarafından gereken teknik
desteği sağlamaya hazırız.  Bu sistemle-
rin kurulum maliyetleri başlangıçta yük-
sek gibi görünse de enerji, su ve toprak

veriminde sağlanan iyileşme sayesinde
sulama sistemi yatırımı birkaç yılda ken-
dini amorti edebiliyor. Sonrasında bu
sistemlerin minimum 20 yıl ömrü var.
Ayrıca çiftçilerimiz kendi öz kaynakları
dışında kamu bankalarına başvurarak,
devletimiz tarafından sübvanse edilen
sıfır faizli finansman imkanlarından ya-
rarlanabilirler. Biz de bölgemizdeki üni-
versitelerin ilgili bölümleriyle bilgi ve
tecrübe paylaşımı yaparak bunu çiftçile-
rimizin hizmetine sunmak istiyoruz” 
diye konuştu. DHA

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde çiftçilik yapan Muhammet Özkan, 600 dönüm tarlasında pivot denilen bilgisayar destekli mo-
dern sulama yöntemi kurdu. Tarımda enerji ve suyun ciddi maliyet kalemi olduğunu söyleyen Özkan, “Gerekli finansmanı
sıfır faizle sağladım. Güneş enerjisini de sisteme ekledim ve hem verimde hem enerjide yüzde 50 tasarruf sağladım” dedi

Birleşik Krallık’taki yük-
seköğrenim deneyimini,
içinde yaşadığı toplumun,

mesleklerinin ve ülkelerinin yararı için
kullanan Birleşik Krallık mezunlarının
olağanüstü başarılarını öne çıkarmayı
amaçlayan Mezun Ödülleri kapsa-
mında, "Profesyonel Başarı
Ödülü"nün sahibi Gizem Apak, "Sos-
yal Etki Ödülü"nün sahibi Nilüfer
Özsoy ve "Girişimcilik Ödülü" de

Güngör Erkin Ergüney’in oldu. British
Council Türkiye Direktörü Cherry
Gough, “Türkiye'de beşinci kez ger-
çekleşen Study UK Mezunları Ödül-
leri sayesinde Birleşik Krallık
mezunlarının başarılarını görmekten
mutluluk duyuyorum. Başarılarından
dolayı toplumlarına, sektörlerine ve
ülkelerine olumlu katkı sağlayan üç
lider ödüllendirildi Son 10 yılda Türki-
ye'de 20.000'e ulaşan Birleşik Krallık

Mezunu’nun başarı hikayelerinden her
zaman ilham aldığımı söyleyebilirim.
Sizleri bu üç kazananın profesyonel
yaşamlarının ötesine geçen başarıları-
nın etkisini benimle birlikte kutlamaya
davet ediyorum” açıklamalarında bu-
lundu.

Gizem Apak ödül aldı

Profesyonel Başarı Ödülü’nü profes-
yonel mesleki alanında sergilediği
örnek liderlik ve başarısıyla Brunel
University London mezunu Gizem
Apak aldı. Gizem Apak, Google’da
Ürün Lideri olarak çalışıyor. Olumlu

yönde sosyal değişimin oluşmasına
katkı sağlayan Birleşik Krallık mezun-
larına verilen Sosyal Etki Ödülü’nü
Cambridge Judge Business School
mezunu olan Nilüfer Özsoy aldı. Nilü-
fer Özsoy İş Bankası’nda Kıdemli Ku-
rumsal Krediler Tahsis Uzmanı olarak
çalışıyor. "Yenilikçi ve yaratıcı çözüm-
ler üretilmesinde lider rol üstlenen Bri-
leşik Krallık Mezunları’na verilen
Girişimcilik Ödülü’nü London School
of Economics (LSE) mezunu Güngör
Erkin Ergüney aldı. Güngör Erkin 
Ergüney, Arkhe Projesi’nin 
kurucularından.  DHA

Türkiye gururlandı
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I rak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY)
Süleymaniye vilayetinde etkin olan Kür-
distan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) Eş-

başkanı Lahur Talabani’ye yakın istihbarat ve
terörle mücadele yetkililerinin partinin diğer
Eşbaşkanı Bafel Talabani tarafından değiştiril-
mesi krize yol açtı. Bafel Talabani, Bağdat Par-
lamentosunda KYB’nin Grup Başkanı Ala
Talabani’nin kardeşi Muhammed Tahsin Tala-
bani’nin vekaleten sorumluluğunu yürüttüğü
IKBY Güvenlik Ajansı’na bağlı İstihbarat Ku-
rumu’nun (Zenyari) başkanlığına Eji Emin’i
atarken, Lahur Talabani’nin kardeşi Polat Şeyh
Cengi’nin liderliğini yaptığı Terörle Mücadele
Birimi’nin başına da Vahab Halepçe’yi atadı.
İki kurumun farklı birimlerine ayrıca Bafel Ta-
labani’ye yakın isimler atandı. Muhammed
Tahsin Talabani’nin Zenyari’nin sorumlulu-
ğunu vekaleten yürütmesine IKBY Güvenlik
Ajansı’nın onay vermediği bilinirken, Lahur
Talabani Zenyari ve Terörle Mücadele Biri-
mi’ndeki değişikliklere itiraz etti. Zenyari’nin
merkezine Muhammed Tahsin Talabani’yi de-
ğiştirmek için askeri gücün gönderilmesi üze-
rine tarafların çatışmanın eşiğine geldiği
kaydedildi. Özellikle Irak Cumhurbaşkanı
KYB’li Berham Salih’in ve partinin eski tüfek-
leri Şeyh Cafer Mustafa ve Kosret Resul’ün de
müdahil olduğu kriz, KYB’nin kurucu lideri
Celal Talabani’nin 2017’deki vefatının ardın-
dan derinleşen parti içi anlaşmazlıkların ve hi-
zipleşmenin boyutlarını yeniden gün yüzüne
çıkardığı gibi eşbaşkanlık sisteminin kırılganlı-
ğını da teyit etti. Öte yandan söz konusu gerili-
min, KYB’nin son yıllarda sorun yaşadığı
Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demo-
krat Partisi (KDP) ile ilişkiler ve Erbil-Süley-
maniye ayrışması açısından da bazı sonuçlara
gebe olduğu belirtilebilir.

KYB’deki Talabani hegemonyası

Celal Talabani’nin KDP’den ayrılarak 1975’te
kurduğu KYB, hem bölgenin hâkim gücü
KDP ile rekabet ve ortaklıklar arasında gidip
gelen ilişkileri hem de kendi içindeki krizler açı-
sından adından sıkça söz ettiriyor. 1991’de fiili
özerklik statüsü elde eden bölgede Süleyma-
niye merkezli KYB ile Erbil merkezli KDP ara-
sında 1990’ların ortalarından itibaren iki
taraftan yüzlerce insanın hayatını kaybettiği iç
savaş yaşanmış ve bölge fiili olarak iki şehir
devletine bölünmüştü. ABD’nin 2003’te Irak’ı
işgal etmesiyle fırsatı değerlendiren iki parti
2005’te fiili (de facto) statüyü hukuki (de jure)

zemine taşımayı başararak aralarındaki strate-
jik anlaşma çerçevesinde yönetimi ve kaynak-
ları bölüştü. Hatta iki parti arasında Irak’taki
yeni düzende Irak Cumhurbaşkanı KYB’den,
IKBY Başkanı da KDP’den olmak koşuluyla
zımni bir mutabakat oluştu. Fakat bölge, tesis
edilen ortaklığa ve tek bir parlamentoya sahip
olunmasına rağmen -bugün de devam eden-
kendi peşmerge, istihbarat ve güvenlik gücüne
sahip iki şehir devleti görünümünden kurtula-
madı. Irak’ta işgal sonrası yeni düzende ilk
cumhurbaşkanı olan Celal Talabani’nin Bağ-
dat’a gidişi sonrası KYB içi çatlaklar derinleşti.
Nitekim KYB’nin ikinci adamı Nöşirvan Mus-
tafa parti içi yolsuzluklar ve Celal Talabani’nin
eşi Hero Talabani ile yaşadığı sorunlar nede-
niyle ayrılarak 2009’da Goran (Değişim) Ha-
reketi’ni kurdu. Bu süreçte giderek kan
kaybeden KYB, 2009 seçimlerinde bölgenin
ikinci büyük partisi sıfatını Goran’a kaptırırken,
parti içi kliklerin rekabeti de buna paralel ola-
rak görünür hale geldi. Özellikle Celal Talaba-
ni’nin 2012’de hastalanması sonrası partide
Berham Salih, Kosret Resul, Molla Bahtiyar
gibi isimlerin Talabani’nin eşi Hero Talabani ile
sorunlar yaşarken, Lahur Talabani’nin ismi
daha fazla gündeme gelir oldu. Zira işgal ön-
cesi İngiltere’den dönen Celal Talabani’nin
büyük oğlu Bafel ve 1999-2002 arasında
KYB’nin Ankara Temsilciliğini yapan Tala-
bani’nin yeğeni Lahur, ABD’nin desteğiyle Sü-
leymaniye’de anti-terör birimi kurmuştu.
Bölgede ekonomik, askeri ve istihbari güce
sahip olanın siyasette de etkin olduğu dikkate
alındığında Lahur ve Bafel’in belirleyici güce
ulaşması kaçınılmazdı. Nitekim Celal Tala-
bani’nin 2017’deki ölümüne dek yaklaşık beş
yıl fiilen lidersiz kalan KYB’nin Aralık
2019’daki kongresinde Bafel-Lahur kuzenlerin
eşbaşkan olmasıyla parti içindeki Kosret Resul
Ali ve Molla Bahtiyar gibi etkili isimler de Tala-
bani ailesine yenildi. Aslında son kongrede
genel sekreterlik sisteminin yerine eşbaşkanlık
sistemine geçilmesi, Lahur-Bafel arasında za-
manla rekabete dönüşecek dengenin sonu-
cuydu. Söz konusu dengede Bafel’in mali
otoriteyi üstlenmesi, Lahur’un ise siyaset ve
güvenlikle ilgilenmesi beklenirken, Lahur’un
gücünü mutlaklaştırma arayışı Celal Tala-
bani’nin oğulları Bafel ve Barzani ailesine ya-
kınlığıyla bilinen IKBY Başkan Yardımcısı
Kubat Talabani’nin engeline takıldı. Bu engel
Celal Talabani’nin oğullarının KYB’de mutlak
kontrolü elden bırakmak istemediklerini gös-

terdiği gibi eşbaşkanlık sisteminin bölgedeki
lider kültü geleneğine uygun olmaması açısın-
dan kırılganlığa işaret ediyor. Nitekim gerilim-
den sonra birçok liderle görüşmeler yapan
Bafel Talabani’nin resmi sosyal medya hesap-
larıyla KYB tarafından yayımlanan resmi bir
bildiride, Bafel için “eşbaşkan” yerine “başkan”
ünvanı kullanıldı. Bu bağlamda benzer gerilim-
lerin sürmesi halinde KYB içinde genel sekre-
terlik makamına geri dönüş muhtemel olabilir.

KDP ile KYB arasındaki gerilim

İç savaş tecrübesi yaşayan KDP ile KYB ara-
sındaki yetki paylaşımı öngören stratejik anlaş-
manın 2016’da sona ermesiyle başlayan
gerilimde Lahur Talabani ismi de sıkça duyu-
lur oldu. Özellikle IKBY’nin 2017’deki bağım-
sızlık referandumu sonrasında Kerkük dahil
tartışmalı bölgelerin tamamına yakını Irak güç-
lerinin kontrolüne geçerken, Peşmergenin Ker-
kük’ten çekilmesi konusunda aktif rol aldığı
iddia edilen Lahur ve Bafel Talabani özellikle
Mesut Barzani tarafından “hain” ilan edilmişti.
Öyle ki Kürtlerde taziyenin önemine rağmen,
Neçirvan Barzani’nin ikiz kardeşi vefat etti-
ğinde Mesut Barzani taziyede Lahur Tala-
bani’yi karşılamamıştı. Öte yandan, iki parti
arasındaki gerilim 2018’deki Irak Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinde doruk noktasına çıkmış,
KDP teamüle uygun davranmayarak
KDP’den Fuat Hüseyin’i aday göstermiş
ancak KYB’den Berham Salih cumhurbaşkanı
seçilmişti. Özellikle Hero Talabani ile yaşadığı
gerilim nedeniyle KYB’den ayrılarak parti
kuran Salih’in KYB’ye geri dönerek cumhur-
başkanı adayı gösterilmesinde Lahur Talabani
ile ağabeyi Aras Cengi’nin aktif rol aldığı belir-

tiliyor. Nitekim Salih’in özel uçakla Bağdat’tan
Süleymaniye’ye giderek son krizin çözümü için
taraflarla görüştüğünün belirtilmesi de Salih’in
Lahur ile ilişkisine işaret ediyor. Lahur Tala-
bani KDP karşıtlığı ile Irak merkezi hükümeti
ve Iraklı partilerle ilişkileri üzerinden etki ala-
nını genişletirken, Bafel Talabani’nin KDP ve
diğer Kürt partileriyle temas kurduğu biliniyor.
Bağdat ve Erbil ile ilişkilerin farklı kulvarlarda
farklı eşbaşkanlarca yürütülmesinin, kısa va-
dede uygulanabilir olsa da uzun vadede işlev-
sel olmadığı görüldü. Özellikle Ekim ayında
yapılması planlanan Irak genel seçimlerine
Goran’la birlikte İran yanlısı güçlerle dolaylı it-
tifak fikri Lahur tarafından destekleniyor. Buna
karşın, KDP’nin Irak milliyetçiliğini savunan
Şii lider Mukteda es-Sadr’a yakın bir pozisyon
belirlemesi bekleniyor. Kürt partilerinin mer-
kezi seçimlere bölünerek girecek olmasının
IKBY’ye önümüzdeki dönemde zarar verme
ihtimali Lahur Talabani’ye fatura ediliyor.
Mayıs 2020’den bu yana Süleymaniye’nin
IKBY’den ayrıştırılarak merkezi hükümete
bağlanması yönündeki tartışmaların kayna-
ğında Lahur Talabani yanlısı isimlerin olduğu
dikkate alındığında sorumluluğun kendisine
yüklenmesinin nedeni anlaşılıyor. Öte yandan,
İran ve Batılı ülkelere yakınlığıyla bilinen Lahur
Talabani’nin siyasette olduğu kadar istihbarat
ve güvenlik alanında kontrolü kendi tekelinde
tutma çabası Talabani kardeşlerin elini her
alanda zayıflatıyor. Lahur ile araları açılan
Bafel ve Kubat kardeşler KDP ile daha da ya-
kınlaşırken, Goran ile de ilişkilerini güçlendir-
meye çalışıyor. Son gerilimde Kubat
Talabani’nin isteğiyle değişikliklerin yapıldığı
dikkate alındığında Lahur’un etkinliğinin daha

fazla hedef alınacağı anlaşılıyor. Ancak son ge-
rilimde Barzani ailesiyle ilişkilerini nispeten dü-
zelten Bafel'in KDP ile ilişkisi de Lahur
Talabani’nin KYB içinde ve KDP karşıtları üze-
rindeki karizmasına ket vurmaya yardımcı oldu.
Bu bağlamda yeni dönemde KYB’nin KDP’ye
yönelik katı tutumunun yumuşaması muhte-
mel. Özellikle Lahur ile Bafel arasındaki geri-
limde KYB’de etkisizleştirilen IKBY Başkan
Yardımcısı Şeyh Cafer’e bağlı Altın Kuvvetleri
ile KYB’nin Yüksek Siyasi Kurulu Başkanı
Kosret Resul’e bağlı özel tümen birliğin Bafel
tarafında yer alarak hazır bulunması, söz ko-
nusu isimlerin Lahur Talabani’ye karşı fırsat
gözettiği şeklinde anlaşıldığı gibi bu isimlerin
Erbil’e yakın olduğu dikkate alındığında
KDP’nin elinin güçleneceği değerlendirilebilir.
Fakat gerilimin devam etmesi ve Lahur Talaba-
ni’nin galip gelmesi halinde psikolojik olarak
IKBY’den uzaklaşmaya başlayan Süleyma-
niye’nin siyasi ve stratejik düzeyde de uzaklaş-
ması gündeme gelebilir.

Bölgeyi ne bekliyor?

Süleymaniye'de kuzenler arasında meydana
gelen kriz askeri bir çatışmaya dönüşmeden ya-
tıştırılsa de bu durum krizin yeniden patlak ver-
meyeceği anlamına gelmiyor. Cumhurbaşkanı
Salih’in de çözüm için müdahil olduğu krizde
İran ve ABD’nin özel heyetlerinin KYB eşbaş-
kanları ile görüşmesi ardından değişikliklerin
sorunsuzca gerçekleştirilmesi yönünde muta-
bakat oluşması değerlendirildiğinde mevcut ge-
rilimin galibinin Bafel Talabani, dolayısıyla da
kardeşi Kubat Talabani olduğu söylenebilir.
Bafel ve Kubat’ın galibiyetinin pekişerek devam
etmesi, KDP ile ilişkiler ve bölgenin bütünlüğü-
nün korunması açısından lehte bir tablo suna-
cak. Yine ABD’nin de destekleyeceği bu tablo
Berham Salih’in partideki gücünü zayıflatacağı
ve Irak merkezi hükümetinin iki Kürt partisinin
geriliminden daha fazla yarar sağlamasını en-
gelleyeceği gibi İran’ın bölgedeki varlığını nispi
de olsa sınırlayabilir. Zira geçmişte yaşanan
benzer krizlerde, Ocak 2020’de ABD’nin hava
saldırılarında öldürülen İran Devrim Muhafız-
ları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü Komutanı
Kasım Süleymani’nin, Süleymaniye’de bütün
aktörlerle görüşerek olayların büyümesini en-
gellediği biliniyor. Süleymani’nin halefi İsmail
Kaani’nin selefi kadar etkin olmadığı dikkate
alındığında KBY’de Bafel-Kubat Talabani kar-
deşlerin güçlenmesi ihtimali bölgesel güç den-
gelerinin değişimine sınırlı ölçüde etki edebilir. 

Türkiye’nin küresel ölçekte girişimci ve insani dış
politika yaklaşımını en etkin ve kapsamlı şekilde uygu-
ladığı ülkelerin başında hiç şüphesiz Somali geliyor.
2011’de Afrika Boynuzunu sarsan kuraklık felaketi ve
onu izleyen insani krizlere müdahale amacıyla Tür-
kiye, Somali’ye çok boyutlu insani yardım girişimleri
başlattı. Bu çerçevede 1991’de Somali devletinin dağı-
larak iç savaşa sürüklenmesiyle kesintiye uğrayan ikili
ilişkiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
2011’de Somali’nin başkenti Mogadişu’ya gerçekleş-
tirdiği tarihi ziyaretle yeniden tesis edildi. Türkiye’nin
2005 yılını “Afrika Yılı” ilan etmesiyle hız kazanan açı-
lım süreci, bu ziyaretle yeni bir nitelik kazandı. Afrika
Boynuzunu kasıp kavuran kuraklık fela-
ketinin yaşandığı dönemlerde gerçekleşen
zamanlı ziyaret gerek uluslararası toplum
gerekse de Somali halkı nezdinde taşıdığı
mesajlar açısından insani yardım mimari-
sindeki önemini ve güncelliğini halen ko-
ruyor. Türkiye'nin kendi sınırlarının çok
ötesinde, siyasi dengelerin oldukça dina-
mik olduğu bir coğrafyada uyguladığı in-
sani yardım politikalarının kısa zamanda
bir başarı hikayesine dönüştüğünü söyle-
yebiliriz. Somali halkı, diasporası ve siyasi

elitlerinin nezdinde oluşan olumlu Türkiye imajı, ta-
rihsel olarak Osmanlı’nın bölgedeki pozisyonu ve
daha da önemlisi Somali’ye yönelik inşa edici söylem-
leri ve pratikleri olmak üzere iki temel parametre üze-
rine konumlanıyor. Türkiye’ye yönelik teveccühün ve
sevginin arka planında bölgede Osmanlı’ya yönelik
halen canlılığını koruyan olumlu algının yanı sıra esas
anlamıyla Türkiye’nin Somali halkı, elitleri ve sivil top-
lumuyla kurduğu güncel ilişkiye, açılımın zamanlama-
sına ve izlediği çok boyutlu yardım stratejisine
odaklanmak gerekir. Dolayısıyla Türkiye’nin üç boyut-
tan oluşan insani diplomasi politikası, çeşitlilik göste-
ren aktörlerle kurulan ilişkilerin yapısı ve bölgedeki

inşa edici pozisyonu şüphesiz bu hikâyenin
en önemli kısmını oluşturuyor. Somali tari-
hinin, 16. yüzyıldan bu yana Osmanlı tec-
rübesini de dışlamayacak şekilde, Somali
siyasetinde bugün dahi referans noktaları
olarak kabul edilen- belirli dönüm nokta-
ları bulunuyor. 15. yüzyıl sonlarında God,
Glory & Gold (Tanrı, Zafer, Altın) sloga-
nıyla Hint Okyanusu ve Kızıldeniz’de ken-
dini gösteren Portekiz yayılmacılığı uygun
müttefikler bulmak amacıyla çok geçme-
den Doğu Afrika topraklarına yayıldı.
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IKBY’nin Süleymaniye'de etkin olan Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin Eşbaşkanı Talabani’ye yakın istihbarat yetkililerinin
partinin diğer Eşbaşkanı Talabani tarafından değiştirilmesi Irak’ta Kürt siyasetini etkileyebilecek bir krize yol açtı

Türkiye yardım eli uzatıyor
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M ustafa Erdoğan imzasını taşıyan, Sul-
tan’s Of The Dance ve Anadolu Ateşi
adlı Türk Dans Topluluğu’nda baş

dansçı olarak yer alan, 2012 ve 2015 yılla-
rında TV8 de yayınlanan Survivor adlı yarışma
programında başarılı bir performans sergile-
yen, manken, oyuncu, sporcu Hasan Yalnı-
zoğlu ile Damga adına keyifli bir röportaj
gerçekleştirdik. Yalnızoğlu, kendisine yönelttiği-
miz sorulara içtenlikle cevap verirken, “Tipim-
den dolayı genelde bana karakter rolleri
geliyor’’ dedi. 

nSevgili Hasan Yalnızoğlu, pandemi süreciniz
nasıl geçiyor?
Ben yaklaşık 2 yıldır sahalara pek çıkmadım.
Ama şimdi herkes gibi bende, pandeminin getiri-
lerini bildiğimiz için ona göre hareket ediyoruz.
Şimdi biraz daha alanımızı açtık. En son Netflix
için çektğimiz “50 mt2” isimli bir dizi çalışması
yaptık. Şimdi yine çocuklar için “Masal Şatosu”
diye güzel bir projemiz olacak. Orada da yer ala-
cağım. Onun dışında dans grubumuz var. Pan-

demiden dolayı gösterilerimiz iptal oldu. O as-
kıda. Umarım önümüzdeki günlerde, sağlık açı-
sından olumlu gelişmeler olursa, hayata
geçireceğiz. Ayrıca bir spor salonum var, pan-
demi sürecinde birara kapattık. Şu an devam edi-
yor. 

nDans grubu dediniz? Yetişkinlere mi yönelik? 
Evet, yetişkin profesyonel dansçılara yer verdiği-
miz bir grup. Bir hikayesi olan ve Türk Halk
dansları motifleriyle birlikte içinde balesi de bulu-
nan bir dans kumpanyası. Pandemi nedeniyle
ara verdik.

nSporculuk yanınızda var. Peki dans mı 
spor mu? 
Ben aslında sporcuyum. Dans, üniversite yılla-
rımda başladı. O yıllarda mankenlik yapıyor-
dum. Defilelerde dans kareografileri oluyordu.
Ben Uğurkan Erez ajansına bağlıydım. O da
dans kareografileri hazırlıyordu. Beni uygun
gördüler. Fakat sporcu olduğum için, estetik
değil de, daha çok sporcu görseli ile yapıyor-
dum. Sonra üniversiteye bir dans grubu geldi,
Yıldız Teknik Üniversite’sinden. Ben o dans

grubuyla dans etmek istediğimi söyledim.
Orada modern dans eğitimlerine başladım.
Derken, Sultan’s Of The Dance grubu sınav
açtı. Bir arkadaşım giriyordu o sınava. Ben ona
eşlik etmek için gittim. Beni kapıdan içeri alma-
dılar. Ben de öyleyse sınava giricem dedim ve
kendimi dans grubunda buldum. 

nİsminizin duyulmasında, dans sizin için 
başlangıç diyebilir miyiz? 
Evet, spor maalesef Türkiye’de futbol demek.
Diğer dallar çok ilgi görmediğinden sporcu yö-
nümüz pek bilinemedi. Sonrasında, manken-
likte ise daha çok moda sektöründeki
insanların bildiği biriydim. Benim mankenlik
yaptığım 90’lı yıllarda erkek mankenlerden çok,
kadın mankenler bilinirdi. Sosyal medya yok,
çok sayıda tv kanalı yok. Magazin programla-
rındaki konular ise belli seviyede idi. Ben de çok
dahil olmak istemiyordum magazinsel olay-
lara. Benim için ünlü olmak, dikkate değer bir
şey yapmakla eşdeğer. 

nGünümüzde bir video ile ünlü olan, sosyal
medya fenomenleri hakkında ne düşünüyor
sunuz?
Herkesin kendi tarzı, kendi düşüncesi. Benim ter-
cih ettiğim bir şey değil. Sadece ünlü olmak için
bir şey yapmak, benim tercihim olamaz. Faydalı
birşeyler yapabiliyorsak, insanları eğlendirebili-
yorsak, ille de bir mesaj içermesi de gerekmiyor.
İnsanlığın pozitif yararına bir şey olacaksa, pay-
laşım yapmak ve onunla şöhret sahibi olabiliyor-
sanız, olmak benim tercihim. Demek ki,
onlarında takipçileri var. Bireysel değerlendiremi-
yoruz maalesef bazı şeyleri. Takip edenleri değer-
lendirmek de bana düşmüyor, saygı duyuyorum
ama ben tercih etmiyorum. 

nKendinizi yaptığınız işlerden hangisine daha
yakın görüyorsunuz? 
Bu konuda mütevazi olamayacağım. Dünyada
profesyonel anlamda, para kazanabileceğiniz
mesleklerden olan dans, oyunculuk, mankenlik,
spor ve öğretmenlik dallarının hepsinde profes-
yonelim. Bunlar bana göre dünyanın en güzel
beş mesleği. Bunların hepsini birarada hala yapı-
yorum. Bunlar yaparken ayrı, fakat izlettirirken
de, seyirciye ayrı bir görsellik sunan keyifli mes-
lekler. İzleyenleri gördüğünde canlı temas oluyor.
Dansta, tiyatroda. Anında seyircinin tepkisi sana
geliyor ve bundan keyif alıyorsun. 

nOyunculuk serüveni nasıl başladı?
Şunu itiraf etmeliyim ki, oyunculuk şöyle gelişti.
Sahnede dans ederken Abdullah Oğuz beni
gördü.  2001’de Karaoğlan dizisinde “Camoka’’
karakterinin teklif edilmesiyle başladı. Sonra-
sında da hep karakter roller geldi, tip gereği. “Ke-
loğlan Kara Prens’e Karşı”da  Dev’i oynadım.
Ayrıca “Camoka’” karakterinin sinema filmi de
çekildi. “Sende Dilersen” diye bir filmde Asuman
Krause ile melek olduk. Yani beni genelde hep bu
tarz rollere tercih ettiler.  Şimdi yine karakter bir
rol oynayacağım. Bu yeni rolümü, Yüzükleri
Efendisi filmindeki Godolf rolüne benzetiyorum.

Bir sinema filmi. Henüz çekimlere başlamadık.
Blu TV için düşünülüyor. 

nOnline ders veriyor musunuz?
Evet. Online olarak pilates dersleri veriyoruz.
Talep olursa diğerleri ile de yapılabilir. 

nSurvivar sürecine gelirsek? Nereden aklınıza
geldi yarışmaya katılmak? Neden birçok ünlü ta-
kımındaki yarışmacıdan daha ünlü iken, gönüllü-
lerden katıldınız? 
O zaman “Osmanlı Kıyam” diye bir dizide oy-
nuyordum. İzmit’te çekiliyordu. Çok yıpratmıştı
beni. Orada olumsuz birşeyler yaşadım. Çok
memnun değildim.  Aynı zamanda da Amerıcan
güreşi, Turkısh Power diye bir çalışmaya başla-
mıştık. Bir takım maçlar yapıyorduk. Bunu Acun
abiyle beraber yapmak için randevu aldım.
Orada yönetmen Mustafa Kazan ile biraraya
geldik.  O da projeyi inceledi fakat daha sonrası
için düşünebileceklerini söyledi. O sırada bana
Survivar’a katılmamı teklif etti. Bende daha önce-
den ne izlemiştim, ne de sempatim vardı. Ora-
daki kavgalardan sebep, olumsuz bakıyordum.
Fakat kavgaların ekstrem bir durum olduğunu
söylediler. Laf lafı açtı derken, kendimi Survi-
var’da buldum. İyi de oldu. 2012 yılında katıldı-
ğım çok iyidi. Ama 2015’ te katıldığımı pek iyi

hatırlamıyorum doğrusu. 2012 de aldığım zevki
alamadım. Baştan sona stresli geçti. Yarışma bit-
tikten sonra kendimi bile izlemedim.  Bir ağaç ev
yapmıştım, 5 mt.ye. Sadece ona baktım. Nasıl
yapmışım diye. 

nHep sorulan klişe soruyu birde size sormak 
istiyorum? Adada yaşam zor muydu? 
Hayır, bana göre zorluğu yoktu. Biz yaşamak
için illa ki ek, biç öyle bir durumumuz yoktu.  So-
nuçta ölmeyeceğimiz kadar pirinç veriliyordu.
Yani ölmeyeceğimizi biliyorduk. Sonuçta birşey-
ler yiyorduk. Yarışmalar öncesinde ise, bir tane ya
muz, ya da ananas veriliyordu. Enerji içeceği ve-
riyorlardı.  Onları yiyip, içmezsen yarışmayı çı-
kartamazsın.  Mesela ben, Rizeliyim. Rize’de de
yaşam şartları zorluydu benim çocukluğumda.
Öyle armut piş, ağzıma düş yoktu yani. Bu zor-
lukları yaşayan birisi olarak, benim için çok da
zor değildi.  Benim için en zor kısmı psikolojik
kısmıydı, Özellikle 2015 için.  Fiziksel şartlar beni
asla etkilemedi. İnsan beyni herşeye hemen
adaptasyon sağlıyor zaten. Ben böcekten korka-
rım diyenler bile, bir süre sonra alışıyor. Mesela
gece yatarken tarla fareleri geliyordu. Üstümüzde
dolaşıyorlardı. Bazı arkadaşlarımız ağlıyordu.
Ama dört buçuk ay boyunca kaldılar. 
NOT: Bu söyleşi arşivden alınmıştır.

MÜGE YÜCETÜRK

20 Ekim 1974 İstanbul doğumludur.
Dansçı, oyuncu, manken ve profesyonel
güreşçi olup, birçok spor dalında başa-
rılar kazanmıştır. Marmara Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve
Marmara Üniversitesi yöneticilik mezu-
nudur.  Sultan’s of the Dance ve Ana-
dolu Ateşi dans gruplarında baş dansçı
olarak görev almıştır. Ayrıca 1997 yı-
lında kadınlarda Deniz Akkaya’nın er-
keklerde de Kenan İmirzalıoğlu’nun
birinci olduğu Best Model of Turkey ya-
rışmasında, Kenan İmirzalıoğlu ile aynı
puanı alınca, jüri başkanı Erkan Özer-
man tercihini İmirzalıoğlu’ndan yana
kullanmış ve Hasan Yalnızoğlu ikinci ol-
muştur. Daha sonra Hindistan’da yapı-
lan Mr. International adlı yarışmada
dünya ikincisi olmuştur. İki kez Survivar
adlı yarışma programına katılan Yalnı-
zoğlu aynı zamanda, birçok dizi ve si-
nema filmlerinde de rol almıştır. 

HASAN YALNIZOĞLU KİMDİR?

Oyuncu Hasan Yalnızoğlu Damga'ya konuştu. “Dünyada profesyonel anlamda, para kazanabileceğiniz meslek-
lerden olan dans, oyunculuk, mankenlik, spor ve öğretmenlik dallarının hepsinde profesyonelim” diyen Yalnı-
zoğlu, “Bunlar bana göre dünyanın en güzel beş mesleği. Bunların hepsini birarada hala yapıyorum. Bunlar
yaparken ayrı, fakat izlettirirken de, seyirciye ayrı bir görsellik sunan keyifli meslekler” ifadelerini kullandı
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TEMİZLİK 
BİLE YAPTIM

OYUNCULUK DOĞUŞTAN 
GELEN BİR YETENEK

Spor salonunuzda siz birebir
eğitim veriyor musunuz?
2013 yılında açtık biz salonu. Kuruluş
aşamasından, şu noktaya kadar her santi-
minde emeğim var. Eğitmen olarak da
çalıştım. Temizlik görevini de yaptım. Benim
yerim sonuçta. Buraya sahip olmaktan da çok
mutluyum. Hep örnek veriyorum, yine vereyim.

Hayatım boyunca bir sürü arkadaşım oldu.
Bazen aklıma gelen fakat göremediğim
arkadaşlarım var. Yer, mekan belli olunca
geçerken bile uğrayabiliyorlar. Mekan sahibi
olmak kıymetli birşeymiş. Maddi yanı bir yana,
manevi yanı daha kıymetli benim için. Bale,
kickboks, teakvando, jimnastik, fitness ve kar-
dio bölümümüz var. Yakında yoga derslerimiz
başlıyor.  Havuz dışında, hemen hemen her
türlü spor etkinliğimiz var. 

Oyunculuk eğitimi aldınız mı?
Ben bir tiyatro oyununda oynadım. Shake-
speare’in 7 tane oyununun kolajı idi. Orada
Othello’yu oynadım. O esnada bir eğitmenden
ders aldım. Oyunculuğun bana göre tanımı; rol
her ne ise, nasıl oynadığınız ve ne kadar samimi
olduğunuzdur. Yani çıkarttığınız karakterin ne 
kadar doğru veya yanlış olduğu, o rolü ne kadar
samimi yansıttığınız ile alakalı. Jest ve mimikler
bir yere kadar etkilidir. Bu bence doğuştan gelen
bir yetenektir. Bunun eğitimini ne kadar ala-
bilirsin ki. Çok uç karakter değilse, zaten replik
seni bir yere götürüyor. Yüzünü, kaşını şekilden
şekle sokmaya gerek yok. Tipoloji olarak zaten
seni o şekle sokuyorlar. Saç, makyaj. 
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Y enilenebilir enerji kaynaklarının önemi her
geçen gün artıyor. Doğal, temiz ve ekono-
mik olması nedeniyle özellikle son yıllarda

tüm dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarına
ciddi bir yönelim var. Türkiye coğrafi konumu ve
iklimiyle yenilenebilir enerji kaynakları açısından
şanslı bir ülke. Rüzgar, güneş, jeotermal, hidro-
lik ve biyokütle Türkiye’nin başlıca yenilenebilir
enerji kaynakları…Bu enerji kaynaklarından
rüzgar, son yıllarda giderek ön plana çıkıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine
göre Türkiye’nin rüzgar enerjisi potansiyeli 48
bin megavat. Yani rüzgardan azımsanmayacak
miktarda enerji elde edilebilir.Rüzgar için özel-
likle son zamanlarda önemli yatırımlar yapılıyor.
Öyle ki Türkiye, rüzgar enerjisine en fazla yatı-
rım yapan beş Avrupa ülkesinden biri oldu. Son
10 yıllık veriler de rüzgar enerjisine ne kadar
önem verildiğini kanıtlar nitelikte. Türkiye’de
2010’da bin 320 megavat olan kurulu güç
2020’de 8 bin 832 megavata kadar ulaştı. Top-
lam elektrik üretimi içerisindeki payı ise yüzde
8,09’a yükseldi.

İlk defa Çeşme’de rüzgar türbini kurulduTür-
kiye’de ilk defa rüzgardan elektrik enerjisi 1986
yılında İzmir Çeşme’de kurulan 55 kilovatlık
türbinden elde edildi. Türkiye’nin ilk rüzgar ener-
jisi santrali ise 1998 yılında yine İzmir Çeş-
me’deki Germiyan Köyü’nde kurulan 1,5
megavat gücündeki santral oldu. Hatta 2017’de
kapasitesi 10,7 megavata yükseltildi.Çanakkale,
Türkiye’nin en iyi bölgesi, çok fazla rüzgar sant-
rali bulunuyor. Fakat artık Çanakkale’de yüksek
kapasiteli rüzgar santrali yapılacak nokta kal-
madı. Ardından sırayı Hatay alıyor. Özellikle Ha-
tay’ın Samandağ ilçesinin potansiyeli yüksek.
Samandağ’da halihazırda bir grup rüzgar sant-
rali bulunuyor. Marmara ve Ege potansiyel ola-
rak daha iyi bölgeler. Yine Balıkesir de
Türkiye’nin en yüksek rüzgar enerjisi potansiye-
line sahip şehirlerinden biri.

Rüzgar türbinlerinin kurulumu bir hidroelektrik
santralle kıyaslandığında oldukça kolay. 2 megavat-
lık bir türbin, koşullar uygun olduğunda bir hafta
gibi kısa sürede dikilebiliyor. Son dönemlerde güneş
enerjisine olan ilgi artsa da hala rüzgar türbinleri ku-
rulumları devam ediyor. En iyi bölgeler dolmaya
başladı. İkinci sırada iyi olan bölgelere daha çok yö-
nelim var. Gelelim rüzgar türbinlerinin kurulum şart-
larına... Öncelikle rüzgar türbinleri, güneş enerjisi
panelleri gibi istenilen her yere kurulamıyor. Çünkü
verim almak için geniş bir alana ihtiyaç duyuluyor.
Çatı veya bir evin bahçesi rüzgar türbinleri için pek
uygun değil. Ancak isteyenler küçük çapta türbinleri
bu alanlara kurarak enerjilerini üretebiliyor.

Bir rüzgar türbinin işletme ömrü ortalama 20
yıl. Tabii bulunduğu bölgeye ve rüzgarın değişkenli-
ğine bağlı olarak bu süre 25 hatta 30 yıla kadar çı-
kabiliyor. Rüzgar santrallerine periyodik olarak altı
ayda bir bakım yaptırmak gerektiriyor. Bazı bölge-
lerde daha ziyade çevresel etkilerden dolayı -Türki-
ye’de pek öyle bir yer yok- rüzgarla tozların türbin
içine girmesi ve yağların vasfını bozması nedeniyle
bu periyodu kısaltmak gerekebiliyor. Bu sahalarda
yılda 3 bakım yapılıyor. 2,5 megavattlık bir türbinin
bakımını 2 teknisyen 2 günde yapabilir. Bakımın
mutlaka kalifiye personel tarafından gerçekleştiril-
mesi lazım.

Rüzgar enerjisi deyip
geçmeyin

M eteoroloji Genel Müdürlüğü
verilerine göre, Türkiye'de uzun
yıllar haziran ayı ortalama sı-

caklığı 21,3 derece olarak kaydedildi. Bu yıl
haziran ayı ortalama sıcaklığı ise 21,8 de-
receye yükseldi.Haziran ayında en yüksek
sıcaklık 45,7 dereceyle Cizre'de, en düşük
sıcaklık ise sıfırın altında 0,3 derece olarak
Kangal'da kaydedildi. Geçen ay ortalama
sıcaklık Çanakkale, Bodrum, Datça, Dört-
yol, Kale, Samandağ çevrelerinde ve Ordu,
Sivas, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlı-
urfa’nın doğusunda mevsim normallerinin
üzerinde, İstanbul, Bilecik, Yalova, Lüle-
burgaz, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar,
Dursunbey, Burdur, Beyşehir, Acıpayam,
Tefenni, Korkuteli, Akşehir, Yunak, Ilgın,
Seydişehir, Sivrihisar, Bolu, Karabük,
Tosya, Nallıhan, Beypazarı, çevrelerinde
mevsim normallerinin altında, yurdun
diğer bölgelerinde mevsim normalleri civa-
rında gerçekleşti. Haziran ayında uzun yıl-
lar ortalama sıcaklıkları Karadeniz, Doğu
Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölge-
si'nde arttı, Marmara, Ege, İç Anadolu
Bölgesi'nde azaldı, Akdeniz'de değişmedi.
Geçen ay uzun yıllar ortalama sıcaklıkları
en çok 2,6 dereceyle Doğu Anadolu Bölge-
si'nde arttı. İstanbul'da haziran ayında or-
talama sıcaklık mevsim normallerinin
altında gerçekleşti Haziran ayında Mar-
mara Bölgesi'nde ortalama sıcaklık Ça-
nakkale çevresinde mevsim normallerinin

üzerinde, İstanbul, Bilecik, Yalova, Lüle-
burgaz çevrelerinde mevsim normallerinin
altında, bölgenin diğer kesimlerinde mev-
sim normalleri civarında gerçekleşti. Böl-
genin haziran ayı uzun yıllar ortalama
sıcaklığı 21,5 derece iken, geçen ay 21,2 de-
receye düştü. Bölgede en düşük sıcaklık
7,1 derece olarak Balıkesir’de, en yüksek sı-
caklık ise 38,5 dereceyle Çanakkale’de tes-
pit edildi. Ege Bölgesi'nde ortalama
sıcaklıklar Bodrum, Datça çevrelerinde
mevsim normallerinin üzerinde, Kütahya,
Uşak, Afyonkarahisar, Dursunbey, Tav-
şanlı, Simav, Emirdağ çevrelerinde mevsim
normallerinin altında, bölgenin diğer ke-
simlerinde mevsim normalleri civarında
kayıtlara geçti. Bölgenin haziran ayı uzun
yıllar ortalama sıcaklığı 23,3 dereceden 23
dereceye düştü. Bölgede en düşük sıcaklık
3,1 dereceye Simav’da, en yüksek sıcaklık
ise 42,3 dereceyle Nazilli’de tespit
edildi.Akdeniz Bölgesi'nde haziranda orta-
lama sıcaklıklar Burdur, Beyşehir, Acıpa-
yam, Tefenni, Korkuteli, Elmalı
çevrelerinde mevsim normallerinin altında,
Dörtyol, Kale, Samandağ çevrelerinde
mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin
diğer kesimlerinde mevsim normalleri civa-
rında kaydedildi. Bölgenin haziran ayı
uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23,7 derecey-
ken, bu haziran ayında aynı kaldı. Bölgede
en düşük sıcaklık 3,5 derece olarak Gök-
sun’da, en yüksek sıcaklık ise 41,8 dere-

ceyle Manavgat’ta yaşandı.

İç Anadolu'da en yüksek 
sıcaklık Ereğli'de

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar Akşehir,
Yunak, Ilgın, Seydişehir, Sivrihisar çevrele-
rinde mevsim normallerinin altında, bölge-
nin diğer kesimlerinde mevsim normalleri
civarında gerçekleşti. Bölgenin haziran ayı
uzun yıllar ortalama sıcaklığı 18,8 dere-
ceyle, bu yılın haziranında 18,4 derece ola-
rak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık
sıfırın altında 0,3 derece olarak Kangal’da,
en yüksek sıcaklık 33,6 dereceyle Ereğli’de
kaydedildi. Karadeniz Bölgesi'nde orta-
lama sıcaklıklar Bolu, Karabük, Tosya,
Nallıhan, Beypazarı çevrelerinde mevsim
normallerinin altında, Bartın, İnebolu,
Sinop, Giresun, Çorum, Gümüşhane,
Bayburt, İspir, Oltu, Şebinkarahisar çevre-
lerinde mevsim normallerinin üzerinde,
bölgenin diğer kesimlerinde mevsim nor-
malleri civarında ölçüldü. Bölgenin hazi-
ran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19,3
derece iken, geçen ay 19,7 dereceye yük-
seldi. Bölgede en düşük sıcaklık 3,1 dere-
ceyle Bayburt’ta, en yüksek sıcaklık ise 38,5
dereceyle İspir’de yaşandı. Doğu Anadolu
Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklık Bit-
lis, Sarız, Baskil, Ergani çevrelerinde mev-
sim normalleri civarında, bölgenin diğer
kesimlerinde mevsim normallerinin üze-
rinde yaşandı. Bölgenin haziran ayı uzun

yıllar ortalama sıcaklığı 18,7 dereceden
21,3 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sı-
caklık 0 derece olarak Sarıkamış’ta, en
yüksek sıcaklık ise 39,1 dereceyle Iğdır’da
ölçüldü. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde
ortalama sıcaklık Siirt, Mardin, Diyarba-
kır, Şırnak, Çermik, Cizre, Ceylanpınar
çevrelerinde mevsim normallerinin üze-
rinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim
normalleri civarında kayıtlara geçti. Bölge-
nin haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcak-
lığı 26,9 dereceyken, bu yıl 27,7 derece
oldu. Bölgede en düşük sıcaklık 9,9 dere-
ceyle Batman’da, en yüksek sıcaklık ise
45,7 dereceyle Cizre’de kaydedildi.

En sıcak 16'ıncı haziran

Türkiye'de 2021 yılının haziran ayı, son 51
yıllık dönem göz önüne alındığında en
sıcak 16. haziranı olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de 1971'den bu yana en yüksek or-
talama sıcaklık 2019 yılının haziran ayında
yaşanmıştı. Haziranda Türkiye'nin birçok
yerinde hava sıcaklıkları mevsim normalle-
rini üzerinde kayıtlara geçti. Geçen ay Tür-
kiye'nin 14 merkezinde sıcaklık uzun yıllar
ortalamalarının üzerinde gerçekleşerek
ekstrem (en yüksek) değerlere ulaştı.
Geçen ay en çok ekstrem sıcaklık rekoru
Ardahan, Kars, Bayburt, ve Ahlat'ta kırıldı.
Haziranda Ardahan'da 4, Kars'ta 2,3, Bay-
burt ile Ahlat'ta 1,8 derece sıcaklık farkları
oluştu.

Yörük kültürü dünyaya açıldı
Mersin’in Gülnar ilçesi muhabiri Mustafa Gümüş, 55'inci Uluslararası Zagreb Folklor Festivali çerçevesinde Anadolu’-
nun en önemli kültürel zenginliği olan Yörükleri, Hırvatistan’da açtığı sergiyle sanatseverler ile buluşturdu

yunus Emre Enstitüsü, 55’inci
Uluslararası Zagreb Folklor Festi-
vali çerçevesinde Anadolu’nun en

önemli kültürel zenginliği olan Yörükleri, fo-
toğraf sanatçısı Mustafa Gümüş’ün kadra-
jından Travno Kültür Merkezi Galeri
Salonu'nda sanatseverler ile buluşturdu. 'Yö-
rüklerin İzinde' başlığıyla açılan sergi, Ana-
dolu’nun kadim yaşam kültürlerinden olan
Sarıkeçeli Yörüklerin Mersin’den Konya ve
Karaman’a gidip geri dönüşleriyle yaklaşık
500 kilometreyi bulan göç hikayelerini, gün-
delik yaşamını, Toros dağlarında keçi ve deve
sürüleri ile olan yaşamlarını, sevinçlerini, hü-
zünlerini ve atalarından kalan mirası ya-
şatma inancını Hırvat sanatseverler ile
buluşturuyor. Serginin açılışında konuşan
Travno Kültür Merkezi Kültür ve Eğitim
Programı Koordinatörü Bojana Poljaković
Popović, iki ülke ve iki kurum arasında olan
iş birliğinden son derece memnun oldukla-
rını belirterek, "1 Temmuz tarihinde ilk etkin-
liğimizi yine festival altında Kraliçe Lear
belgeselinin gösterimi ile yaptık, belgesel as-
lında bu sergini bir devamı niteliğinde. Belge-
selde yine Mersin’de geçen bir hikayeyi ve
Yörükleri de tanıma şansı bulmuştuk. Bu-
rada sanatçı Mustafa Gümüş’ün eserlerini
sergiliyor olmak bizler için ayrı bir mutluluk.
Çok özel bir topluluğu bir yaşam şeklini esa-
sen öğreniyoruz" dedi.

Bu bir yaşam şekli

Zagreb Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fuat
Korkmaz ise "Yörüklerin Anadolu kültürü-
nün çok eski bir topluluğu olduğunu ve yüz

yıllardır sürdürdükleri göç yolculuklarını kü-
reselleşmeye, teknolojiye ve yeni gelişmelere
rağmen hala devam ettirdiklerini ifade etti.
Yörükler için bir yerden bir yere hareket
etmek, göç etmek sadece bir yolculuk değil
aynı zamanda bir yaşam şeklidir" dedi. Kork-
maz ayrıca, sanatçı Mustafa Gümüş’ün Yö-
rüklerin yüzyıllardır devam eden yaşam
tarzlarını fotoğrafladığını ve bunu Hırvatis-
tan’da Zagreb’de 55’inci Uluslararası Zagreb
Folklor Festivali altında açmanın Türk kültü-
rünün tanıtılması açısından değerli olduğunu
belirtti. Türkiye’de birçok sergi açtığını dile
getiren Mustafa Gümüş de Yörüklerin haya-

tını konu alan bu serginin Hırvatistan’da
açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, her iki kuruma teşekkür etti.
Yörüklerin, Mersin’den Konya ve Kara-
man’a ve tersine olan göçü yıllardır takip et-
tiğini, aileler ile bağ kurduğunu, yaşamlarını,
hayatlarını ve göç serüvenlerini bu şekilde fo-
toğrafladığını ifade etti. Gümüş ayrıca, ser-
giye gelen Hırvat vatandaşları ile
fotoğrafların çekilme hikayelerini ve göçe es-
nasında yaşadığı birbirinden güzel anıları
paylaştı. Sergi temmuz ayı sonuna kadar
Zagreb Travno Kültür Merkezi’nde sanatse-
verlerin ziyaretine açık olacak.

izmir'in Aliağa ilçesinde,
gemi sökümü sırasında patla-
manın ardından çıkan yan-

gında ağır yaralanan Oğuz Taşkın (30),
3 gündür tedavi gördüğü hastanede ya-
şamını yitirdiOlay, pazartesi günü saat
16.00 sıralarında, Atatürk Mahalle-
si'ndeki gemi söküm bölgesindeki tersa-
nede meydana geldi. Yolcu gemisinin

sökümü sırasında patlamayla birlikte
yangın çıktı. İşçilerden Yılmaz Demir
(55) ile Oğuz Taşkın, alevler arasında
kaldı. Diğer işçilerin durumu bildirmesi
üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve
AKUT ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçi-
lerden Yılmaz Demir'in yaşamını yitirdi-
ğini, Taşkın'ın ise ağır yaralı olduğunu
belirledi. Oğuz Taşkın, ambulansla önce
Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı
daha sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi
(SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'nin yanık ünitesine sevk
edildi. Tedaviye alınan Taşkın, 3 gün
sonra doktorların tüm müdahalelerine
rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk
babası olduğu öğrenilen Oğuz Taşkın'ın
cenazesi, defnedilmek üzere memleketi
Sivas'ın Zara ilçesine gönderildi.

Barış KIŞ
barısgercek1@gmail.com 

SON SAYFASON 51 YILIN
EN SICAK YAZI
SON 51 YILIN
EN SICAK YAZI
SON 51 YILIN
EN SICAK YAZI
SON 51 YILIN
EN SICAK YAZI
SON 51 YILIN
EN SICAK YAZI
SON 51 YILIN
EN SICAK YAZI
Türkiye'de
geçen ay,
uzun yıllar
ortalama
sıcaklık 0,5
derece ar-
tarken, son
51 yılın en
sıcak hazi-
ranlarından
biri yaşandı

Tershanede
can verdi

Diyarbakır'Da kumalık ta-
lebini reddettiği kuzeni
Emine Karakaş'ı (16) öldü-

ren, 7 çocuk babası Aslan Karakaş
(37), 161 gün sonra güvenlik güçlerine
teslim oldu. Jandarmadaki sorgusunun
ardından Karakaş, adliyeye sevk edildi.
Olay, 4 Şubat'ta, Bismil ilçesine bağlı
kırsal Selamet Mahallesi'nde meydana
geldi. Evli ve 7 çocuk babası Aslan Ka-
rakaş, amcasının kızı Emine'yi kuma
olarak almak istedi. Emine, kumalık ta-
lebini reddedince Karakaş'ın silahlı sal-

dırısına uğradı. Ağır yaralanan Emine
Karakaş, Dicle Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Hastanesi'nde 138 gün süren
yaşam mücadelesini kaybetti. Kuzeni
Emine Karakaş'ın öldüren Aslan Kara-
kaş, olayın ardından kayıplara karıştı.
Güvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü
çalışmalara rağmen Karakaş'ın izine
rastlanılmadı. 161 gün boyunca aranan
Karakaş, Bismil ilçesinde jandarma
ekiplerine teslim oldu. Jandarmadaki
sorgusunun ardından Aslan Karakaş,
adliyeye sevk edildi. 

Kuma cinayeti!
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Güney Afrika Cumhuriyeti kriz içinde
Ülkenin hapisteki eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın
affedilmesi talebiyle 9 Temmuz'da başlayan ayaklanmalar
bugün birinci haftasını doldurdu. Yaşanan olaylarda şim-
diye kadar onlarca kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi göz-
altına alındı. Olayların merkezi Gauteng ve kwazulu natal
eyaletlerinde çok sayıda alışveriş merkezi, mağaza ve iş
yeri yağmalandı. Bazı bölgelerde akaryakıt istasyonlarının
da yağmacılar tarafından hedef alınması sonucu akaryakıt
kıtlığı baş gösterdi. Ülkenin en büyük kenti Johannes-
burg'taki olayların merkezlerinden Soweto bölgesindeki
Star Fuels Mayibuye akaryakıt istasyonu görevlisi, AA mu-
habirine, akaryakıt tedarikçisi firmaların yağma olayları
nedeniyle dağıtım yapamamasından dolayı istasyondaki
akaryakıt stoklarının tükenmekte olduğunu anlattı. Görevli,
"Akaryakıt kıtlığı ciddi bir problem haline gelecek." dedi.

Durban'da gıda kıtlığı tehlikesi kapıda
Güney Afrika'nın Hint Okyanusu'na açılan kapısı konumun-
daki Durban'da, yağma olaylarından dolayı gıda kıtlığı teh-
likesinin ortaya çıktığı bildirildi. news 24'ün haberine göre,
yağmalardan etkilenmemiş bazı alışveriş merkezlerinin
önünde yüzlerce metrelik kuyruklar meydana geldi. Ha-
berde, yaşanan durum ciddi bir gıda problemi olarak de-
ğerlendirildi.

Olayların çıkış noktası: Jacob Zuma
Güney Afrika'yı 2009-2018'de yöneten Jacob Zuma'nın,
devlet bütçesinden şahsi harcamalar yaptığı öne sürülm-
üştü. Zuma'nın, 1999'da Güney Afrika ile Fransız Thales fir-
ması arasındaki milyar dolarlık silah anlaşmasının
imzalanması için rüşvet aldığı da iddia edilmişti. ilk kez 

2005'te savcılar tarafından yolsuzlukla suçlanan Zuma
hakkındaki suçlamalar, yıllar içinde düşürülmüştü. Zuma,
yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun bas-
kılar sonucu 2018'de devlet başkanlığından istifa etmişti.
Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı
ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan davaları
devam eden Zuma, 29 Haziran'da Anayasa Mahkemesi ta-
rafından mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis ce-
zasına çarptırılmıştı. Zuma, mahkemenin aldığı bu karara
karşı dirense de 7 Temmuz'da nkandla kentinde güvenlik
güçlerine teslim olmuştu. 79 yaşındaki eski Cumhurbaş-
kanı, nakledildiği estcourt Cezaevi'nde, kovid-19 önlemleri
kapsamında 14 günlük karantinaya alınmıştı. 9 Temmuz'da
Zuma'nın serbest bırakılması talebiyle gerçekleştirilen gös-
teriler kısa sürede yağma ve şiddet olaylarına dönüşmüştü.

O rta Doğu'da son dönemde gerek böl-
gesel gerekse uluslararası sistemde ya-
şanan değişim ve dönüşümler

dolayısıyla ittifaklar ve ortaklıklar düzeyinde
de yeni gelişmeler meydana geliyor. Bu geliş-
melerin en önemlilerinden biri Irak, Mısır ve
Ürdün arasında son dönemde yürütülen üst
düzey temasların siyasi ve ekonomik bir or-
taklığa dönüşme ihtimali konusu. Abdulfet-
tah es-Sisi yönetimi altında ekonomik
zorluklar yaşayan Mısır, son dönemde siyasi
liderliğinin tehditkâr dönemlerden geçtiği
Ürdün ve ABD ile İran gerilimin yansımaları-
nın yanı sıra mezhebi, ekonomik ve sosyal bir
dizi sorundan çıkış arayan Irak, söz konusu
üçlü ortaklığı geliştirmek için birtakım adım-
lar atıyorlar.

Ekonomik öncelikler ön planda

Bu çerçevede Haziran ayının son günlerinde
Irak, Mısır ve Ürdün arasında yeni bir zirve
toplantısı gerçekleştirildi. Mart 2019 tarihin-
den bu yana düzenlenen dördüncü zirve, bir-
çok bakımdan da ilklerin gerçekleştirildiği
buluşma olarak kayıtlara geçti. Mısır Cum-
hurbaşkanı Sisi’nin üçlü zirveye katılım için
Irak’ın başkenti Bağdat’a gerçekleştirdiği zi-
yaret, neredeyse 30 yıllık aranın ardından bir
Mısırlı liderin ilk ziyareti olması hasebiyle si-
yasi ve diplomatik ilişkilerin kaydettiği aşa-
manın ve son dönemde ortaya çıkan bu
ittifaka verilen önemin de açık bir göstergesi.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yi ve Ürdün Kralı
II. Abdullah’ı, Irak Başbakanı Mustafa el-
Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berham Salih’in
birlikte karşılamaları Irak’ın Mısır ve Ür-
dün’le ilişkilere verdiği ehemmiyet açısından
da önemli. Orta Doğu’da diğer ortaklıkların
ve ittifak oluşumlarının geçirdiği değişim-dö-
nüşüm süreçlerinde olduğu gibi Irak, Mısır
ve Ürdün arasındaki yeniden konumlanma
ve çıkarların yeniden tanımlanması da ulus-
lararası gelişmelerle yakından ilgili. Bu geliş-
melerden en önemlisini Joe Biden
başkanlığındaki ABD’nin Orta Doğu’ya yö-
nelik politikalarının yansımaları oluşturuyor.
Biden yönetimindeki ABD’nin İran’a karşı
ekonomik ve askeri araçlar yerine diplomasiyi
tercih etmesi, Arap ülkeleri arasındaki ilişkile-
rin iyileştirilmesinin Washington tarafından
desteklenmesi politikasını da beraberinde ge-
tirdi. Irak, Mısır ve Ürdün arasındaki üçlü
zirve, Kahire açısından birçok yönden önem
arz ediyor. 1990’lı yılların ilk dönemlerinde
Mısır’ın Irak’ı Kuveyt’ten çıkaran Birleşmiş
Milletler (BM) koalisyonuna katılmasıyla iki
ülke arasındaki ilişkiler ciddi anlamda geri-
leme sürecine girmişti. Mısır, geleneksel müt-
tefiki olan ABD ile hareket ederken, Arap
coğrafyasının en önemli aktörlerinden biri
olan Irak’la ilişkilerini riske attı. İkili ilişkiler
2003’te Irak’ın işgal edilmesine kadar büyük
oranda bu yönde devam etti. ABD’nin Irak’ı
işgali sonucu devrilen Saddam Hüseyin yö-
netiminin ardından siyasi ilişkiler kademeli

olarak iyileşirken, bu süreç ekonomik ilişkile-
rin geliştirilmesi maksadıyla daha da hız-
landı. Öte yandan Ürdün de Mısır-Irak
arasındaki ilişkilerinin ivme kazanma süre-
cine dahil oldu. Üç ülke, 1990'dan itibaren ve
özellikle 2003 sonrası dönemde sık sık bölge-
sel konularda fikir alışverişinde bulunurken,
ekonomi ve ticaret bu ülkeleri yakınlaştıran
başlıca motivasyonlar olarak öne çıktı. Ka-
hire-Bağdat-Amman üçlüsü arasında 2003
yılından bu yana aşama aşama gerçekleşen
bu yakınlaşma, 2020 yılının Ağustos ayında
Ürdün’ün başkenti Amman’da yapılan zirve
ile pekişti. Amman’da gerçekleştirilen zirveye
Ürdün Kralı II. Abdullah, Mısır Cumhurbaş-
kanı Sisi ve Irak Başbakanı Kazımi katıldı.
Zirvede Mısır ve Ürdün’ün cumhurbaşkanı
düzeyinde, Irak’ın ise başbakan düzeyinde
temsil edilmesi üç ülkenin işbirliği potansiye-
lini, görüş alışverişi yapma iradelerini ve yeni
bir ortaklığın doğmakta olduğunu gösterdi.
Gerek üç ülke arasındaki ilişkilerin gelişme
potansiyeli gerekse toplantının İsrail’in Filis-
tin’e yönelik saldırılarıyla ilgili olması Orta
Doğu’da temel meseleler üzerine Kahire-
Bağdat hattının ortak bir nüfuz alanı oluştu-
rup oluşturamayacağının dillendirilmesine
neden oldu. Ağustos 2020’deki zirve sonra-
sında üç ülke ortak bir bildiri yayınladı ve
ekonomiden güvenliğe, sağlıktan eğitime çe-
şitli konularda işbirliğinin artırılacağı vurgu-
landı. Siyasi ve diplomatik ilişkilerden öte,
Kahire-Bağdat hattının yanı sıra Amman’ın
da İsrail’i Filistin topraklarını ilhaktan vaz-
geçmeye çağırması ve 2002’de Lübnan’da
ortaya konan Arap Barış Girişimi’ne uymaya
davet etmesi oldukça önemliydi. Kendi arala-
rındaki ilişkileri güçlendirme çalışmalarının
yanı sıra üç başkent, Arap halkları nezdinde
de normatif kazanımlar elde etme hedefiyle
Filistin meselesine dair ortak bir duruş sergi-
ledi.

Üçlü ortaklık mı var?

2021 yılının Haziran ayında Bağdat’ta ger-
çekleştirilen zirvenin ardından yayınlanan bil-
diride, ekonomik bağların güçlendirilmesi,
kaynak paylaşımının tesisi ve ticaret hacimle-
rinin iki katına çıkarılması dahil olmak üzere
bir dizi adımın atıldığı bildirildi. Üç lider ay-

rıca terörizm ve siber saldırılarla mücadelede
güvenlik ve istihbarat mekanizmaları arasın-
daki koordinasyonu güçlendirme kararı alır-
ken, düşman unsurların faaliyet alanları ve
medya platformları oluşturma imkanlarının
engellenmesi konularında ortak hareket ede-
ceklerini duyurdu. Mısır Cumhurbaşkanı
Sisi, üçlü zirve dışında Kral II. Abdullah ve
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile ayrı
görüşmeler de gerçekleştirdi. Mısır Cumhur-
başkanlığı Sözcüsünün açıklamasına göre,
Sisi ile Ürdün Kralı arasında yapılan özel gö-
rüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve
ekonomik ilişkiler ele alındı. Irak Başbakanı
ile yapılan görüşmede de ticari ve ekonomik

ilişkileri güçlendirmenin yanı sıra çeşitli böl-
gesel konularda görüş alışverişinde bulunul-
duğu ifade edildi. Sisi’nin bu dinamizmi
Mısır’ın son dönemde artan dış politika akti-
vizminin bir başka tezahürü. İç siyasette ve
ekonomide yaşanan kırılganlıkları aşma
adına dış politikada yeni açılımları hayata ge-
çirmek isteyen Kahire, Türkiye ile normal-
leşme dahil olmak üzere birçok ülkeyle farklı
alanlarda ortaklık ve işbirliği girişimlerini
gündemine almış durumda. Mısır Cumhur-
başkanı’nın 30 yıl aradan sonra yaptığı bu zi-
yaret, siyasi açıdan pek çok atılımın habercisi
olabilecek bir potansiyele de sahip. Mart
2019’dan beri sıklıkla yapılan ekonomik ve si-

yasi görüşmelerin sonucunda üç ülke ara-
sında ortak noktalar daha belirgin hale gelir-
ken, kazan-kazan formülüne dayalı dış
politika çıktılarının ortaya çıkması muhtemel.
Halihazırda Mısır ve Ürdün arasında güçlü
olan ilişkilere Irak’ın da eklenmesi, Kahi-
re’nin bölgesel aktörlüğe yeniden soyunduğu
bir dönemin habercisi olarak okunabilir.
Fakat Mısır’ın belirleyici bir aktör olabilmesi-
nin önündeki engelleri aşması pek kolay ol-
mayacak.

Diplomatik ilişki vurgusu

Üç ülke arasında artan diplomatik temaslar ve
diyalog son dönemde sıklıkla gündeme gelen
Basra ve Akabe arasında yapılması planlanan
petrol boru hattı projesi çerçevesinde de
olumlu sonuçlar üretebilir. Irak ve Ürdün ara-
sında yapılması planlanan fakat güvenlik sı-
kıntıları nedeniyle hala hayata geçirilemeyen
bu proje, Mısır tarafından potansiyel bir petrol
kaynağı olarak görülüyor. Projenin Mısır'ı da
içerecek şekilde genişletilmesini üçlü zirve gö-
rüşmeleri esnasında gündeme getirdiği sinyal-
lerini veren Mısır yönetiminin, bu projeyle
siyasi yakınlaşmanın yanı sıra ülke için yeni bir
ithalat noktası oluşturmayı hedeflediği ifade
edilebilir. Dahası Mısır bu sayede Orta
Doğu’daki siyasi nüfuzunu genişletmek için
bir atılım da gerçekleştirmiş olacak.

MALEZYA’DA yılın başından bu yana
sürekli artış gösteren yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) vakalarını kontrol al-

tına alabilmek için olağanüstü hal (OHAL) ilan
edilmesinin ardından neredeyse 6 ay geçti. Baş-
bakan Muhyiddin Yasin, 1 Ağustos’a kadar sür-
mesi planlanan OHAL’in uzatılıp
uzatılmamasına Kovid-19 vakalarının gidişa-
tına göre karar verileceğini açıklamıştı. Malezya
siyasetinde son bir ayda yaşanan gerilimler ve
hükümete 13 Ocak’tan bu yana verilen olağan-
üstü yetkilere rağmen Kovid-19’un hala kontrol
altına alınamaması, OHAL’in bir daha uzatıl-
masının mümkün olmadığı yorumlarına yol
açıyor. OHAL ilan edildiği zaman 2 ila 4 binli
rakamlarda olan günlük vaka sayıları, kısıtlı ha-
reket düzeni ve halihazırda devam eden tam ka-
rantina gibi uygulamalara rağmen son iki aydır
neredeyse her gün 5 binli rakamlarda seyredi-
yor. Yüksek vaka sayıları nedeniyle hasta sayıla-

rının da artması, ülke genelinde hastanelerdeki
doluluk oranını yüzde 70’in üzerine çıkarmış
durumda. Günde yaklaşık 200 bin kişinin aşı-
lanmasına rağmen vaka sayılarında kayda
değer bir düşüş gözlemlenmedi. Yıl içinde belirli
aralıklarla uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin
hizmet sektörü ve hane halkı gelirleri üzerindeki
olumsuz etkileri ise hükümetin üst üste açıkla-
dığı teşvik paketlerine rağmen giderilebilmiş
değil.
Halk tepki gösteriyor

Mevcut durum karşısında gerek muhalefet ge-
rekse halk, OHAL kanunlarının Kovid-19’la
mücadeleye katkısını sorgularken Başbakan
Muhyiddin’in OHAL’i fırsat bilerek parlamento
faaliyetlerini durdurması hem muhalefetin hem
de iktidar koalisyonunda Muhyiddin’e mesafeli
isimlerin tepkisini çekti. Muhalefet partileri ve
iktidar koalisyonundaki en güçlü unsur olan

Birleşik Malay Ulusal Örgütü’nün (UMNO) li-
deri Ahmed Zahid Hamidi’nin “parlamentonun
bir an önce açılması gerektiği” yönündeki açık-
lamaları, Kovid-19 krizini yönetmekte zorlanan
hükümetin meşruiyetini yeniden tartışmaya açtı.
Zira 23 Şubat 2020’de UMNO, Malezya İslam
Partisi (PAS) ve Mahathir Muhammed’in lider-
liğindeki iktidar koalisyonu Umut İttifakı’ndan
(PH) bir grup milletvekili ile anlaşarak PH’nin
meclis çoğunluğu düşüren, sonrasında UMNO
ve PAS ile kurduğu yeni koalisyonla iktidarı dev-
ralan Muhyiddin, henüz meclisten güven oyu
almadı. Yeni hükümetin meclis çoğunluğu olup
olmadığı, hükümetin kuruluşundan bu yana
zaman zaman tartışma konusu oluyordu. Ma-
lezya’da pandeminin etkisini hissettirmeye baş-
ladığı Mart 2020’de yeni hükümetin göreve
gelmesi, meşruiyet tartışmalarını bir süre göl-
gede bırakmıştı. Lakin OHAL’in verdiği yetkiler-
den faydalanılarak parlamentonun kapatılması
ve Kovid-19 tedbirlerine uygun bir şekilde otu-
rumların düzenlenmesi mümkün olduğu halde
hükümetin parlamentoyu yeniden açmak üzere
adım atmaması, bu kararın pandemiden çok si-
yasi kaygılarla alındığı yönünde eleştirileri bera-

berinde getirdi ve son bir ayda gerilim iyice
yükseldi.
Malezya Kralı ve Başbakan 
Muhyiddin’in fikir ayrılığı

Tam bu sırada Malezya Kralı Sultan Abdullah
Şah, parlamento tartışmalarının ülkeyi siyasi
istikrarsızlığa sürüklemesini önlemek için inisi-
yatif aldı ve mevcut durum karşısında yapıl-
ması gerekenleri istişare etmek üzere önce
iktidar ve muhalefetten siyasi liderlerle, daha
sonra eyalet krallarıyla görüştü. Yapılan görüş-
melerde taraflar, beklendiği üzere, OHAL’in 1
Ağustos’tan sonra uzatılmasına gerek olma-
dığı yönünde fikir beyan etti. 16 Haziran’da
kraliyet sarayından yapılan açıklamada ise Sul-
tan Abdullah Şah’ın, parlamento faaliyetleri-
nin “bir an önce yeniden başlaması gerektiği”
yönünde emir verdiği bildirildi. Seçilmiş hükü-
met için bağlayıcı olmamasına rağmen Ma-
lezya Kralı’nın emirleri, siyasetin gidişatında
yön tayin edici etkiye sahip. Nitekim Muhyid-
din, sarayın açıklamasına kayıtsız kalmayıp
Kral’ın parlamentonun açılması yönündeki
hükmünü değerlendireceklerini belirtti.

MISIR, URDUN VE IRAK
Orta Doğu'da son dönemde gerek bölgesel gerekse uluslararası sistemde yaşanan değişim ve
dönüşümler dolayısıyla ittifaklar ve ortaklıklar düzeyinde de yeni gelişmeler meydana geliyor

Tarihsel açıdan önemli
Tarihsel açıdan değerlendirildiğinde üç ülke-
nin bu diyaloğunun bir arka planının olduğu
unutulmamalı. Nitekim Mısır, Ürdün ve
Irak, 1989 yılında o dönemki Kuzey Ye-
men’in de üyesi olduğu Arap İşbirliği Kon-
seyi (ACC) adı altında bir ekonomik işbirliği
örgütü kurmuşlardı. Her ne kadar bu girişim
Irak’ın Kuveyt’i işgali yanında birçok neden-

den dolayı kısa ömürlü olduysa da Kahire-
Amman-Bağdat hattının bu kapsamda ta-
rihi bir geçmişi bulunuyor. Irak’ın özellikle
Mısır ve Ürdün’le kurduğu tarihi ticari or-
taklıklar, üç ülke arasında temasların artarak
sürdürülmesinin temel motivasyon kaynak-
larından. Öte yandan ticari temasların ya-
nında özellikle 1980’li yıllardan sonra Irak,

Mısır ve Ürdün arasındaki sosyo-kültürel
ilişkilerin gelişmesi de siyasi fikir ortaklıkları-
nın belirmesinde etkili oldu. Bu nedenle kon-
jonktürel olarak yakın zamanda belirmeye
başlayan bu yakınlaşmanın aslında tarihsel
dayanakları olduğunu unutmamak ve böl-
gede son dönemde yaşanan gelişmeleri bu
bağlamda değerlendirmek gerekiyor.

Malezya'da Kovid-
19 krizi nedeniyle
ilan edilen OHAL

kapsamında faali-
yetlerine ara verilen

parlamentonun, 1
Ağustos tarihinden

sonra da kapalı ka-
lacağı endişeleri,

Kral'ın da dahil ol-
duğu siyasi tartış-

maları alevlendirdi

Malezya’da kriz var
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A ziz Nesin'in keylifli bir hikayesini daha bugün
köşe yazıma taşımak istedim. Malum bayramın
ilk günü başlattığımız bu geleneği bugün de

devam ettirmesek olmazdı. Siyasetten her şeyden
uzakta keyifle okuyacağınız nüktesi bol bir hikaye sizi
bekliyor...

Fransızcadan çevirdiğim romanı kitapçıya bıraktım,
parasını da aldım. Beyazıt’a doğru yürümeye başladım.
Önümde, dalgalana dalgalana, akar gibi bir kadın gidi-
yor, insanın önünde her zaman bir kadın gidebilir. Ama
böyle bir kadın olursa, işte o zaman insan, önünde gide-
nin kadın olduğunun farkına var. Kiminle olsa istediğine
bahse girerim ki, bu kadın Fransız; saçının ucundan is-
karpinin ökçesine kadar Paris kokuyor. Boynundaki
beyaz puvanlı mavi eşarp, gelip geçenleri çağınr gibi
rüzgârda pırpır kanat çırpıyor.

Ben dememiş miydim, bu kadın Fransız diye? 
Nasıl da anlamışım ama… 
Caddedeki trafik polisine gitti. 
Söylediklerini duyuyordum.
• Esküze muva Mösyö L’ajan… Parle vu Franse?
Polis şaşırdı.
• Hıı? Efendim
• Parle vu Franse?
Trafik polisi bişeyler yapmak, bişeyler söylemek isti-

yor ama, elinden hiçbişey gelmediği için de, ne yapaca-
ğını bilmeden, telaşlı telaşlı boyuna elini kolunu
oynatıyor. Genç Fransız kadınına yardım etmek için çır-
pınıyor.

Tüh, şu işe bak… Turist turist deyip dururken, turist
ayağımıza kadar gelmiş, ama onun da dilini, derdini
anlayamıyoruz. Polisin, Fransız kadına yardım için çır-
pınmasından turizm işini iyice benimsediği belli. Umar-
sız kalan polis, yoldan geçenlere,

– Heeey yurttaşlar, içinizde bir Fransızca bilen yok
mu yahu?

diye seslendi.
Aldıran olmadı. Yalnız bir yaşlıca adam,
– Valla, bilsem n’olacak yardım ederdim, ama bilmi-

yorum… dedi.
Sonra ekledi:
– Çocukken “donne muva” filan diye bişeyler öğren-

miştik ama, “donne muva ön beze” mi neydi…
Trafik polisi, Fransız kadınına ille de yardım etmek

istiyordu. Kadına eliyle, gel, işareti yaptı. 
Polisle kadın karşı yaya kaldırımına çıktılar. Ordan

üç okul çocuğu geçiyor, onbeşonaltı yaşlarında… 
Polis, çocuklardan birinin kolunu tutup,
– Oğlum, parle vu Franse? diye sordu.
Oğlan, şöyle bir duraksadıktan sonra, yardım isterce-

sine arkadaşlarına baktı. 
Polisin yarı Türkçe, yarı fransızca sözleri öğrencileri

şaşırmıştı. Polis, öteki çocuğa döndü:
•Parle vu Franse oğlum?
Öğrenci,
•No amca… dedi.
Üçüncü öğrenci,
•Viy ama amca, konuşamam ki… dedi
Fransız kadın,
– Par u il fo aile… diye söze başladıysa da, kadınla

polisin çevresini birden çeviren meraklı kalabalığın gü-
rültüsünden, kadının sözleri boğuldu.

Kalabalıktan biri,
– ingilizce olsa kolay, dedi, ben Ingilizcenin elenika-

sını konuşurum…
Biri de ona,
• Ingilizceyi herkes bilir… dedi.
Kalabalıktan konuşanlar arttı.
• Yahu, kadın pek sıkışmış gibi… 
Sakın helayı sormasın…
• Yazık kadıncağıza be…
• Yardım edelim zavallıya…
Türkçeyi Fransızmış gibi konuşursa kadının anlaya-

cağını sanan bir delikanlı şöyle dedi:
• Madam… Pardon… Yani sen arıyor burda hela?

Birisi,
• Hela deme yabancı kadına ayıp olur, deyip düzeltti.
• Tuvalet madam, tuvalet… Senin var tuvalet?
Trafik polisi yine öğrencilere döndü:
– Tüh, bir de öğrenci olacaksınız. Yazıklar olsun, bir

parlevu’ya karşı laf edemediniz.
Çocuklardan biri, şaşkınlıktan olacak, kadına sordu:
– Parle vu Franse?
Kadın gülümseyerek konuştu?
– Vıy… Natürelman… U e la müze d’arkoloji?
Polis bu konuşmadan öyle memnun olmuştu ki, ço-

cuğu coşkuyla desteklemeye çalıştı:
– Hadi oğlum, susma! 
Cevap ver. Biraz daha parle vu Fransız ca! 
Parle oğlum, parle! 
Hadi!
• Amca konuşamam, yalnız okurum…Arkadaşı bu 
öğrenciye yükleniyor:
• Hani Fransızcadan bir de dokuz aldın, konuş da 
görelim…
• Gramer sorsa bilirim. Baksana parle vu diyor.
Fransız kadın sorup soracağına pişman olmuştu,

ama bikez sormuş bulunmuştu. 
Kendisine yardım için çırpınan bunca insanı bırakıp

ordan gidemiyordu.Polis, kalabalığa doğru yalvarırca-
sına sesleniyor:

• Yahu, içinizde bitek parle vu Fransızca yok mu
be?Bir ses yükseliyor:

• Vıy ama, komsi komsa…
Birisi eleştiriyor:
• Ona komsi komsa denmez.
• Vay efendim, ya ne denirmiş?
• Ön pö denir, ön pö…
• Ha ön pö, ha komsi komsa… O kadar iyi Fransızca

biliyorsan,gel sen konuş!
• Pratik yok, pratik…. 
Kitap olsa, çatır çatır çevireyim sana…
• Bey haklı… Çok haklısınız beyefendi. Çünkü efen-

dim tradüksiyon başka, parle vu başka…
Öğrencilerden biri, arkadaşını yüreklendiriyor:
• Vallayi sen istesen konuşursun hadi konuş be…

Öbür öğrenci uyarıyor:
• Be deme yahu, kadın çakar da ayıp olur.
• Fransız kadın be’den ne anlasın be?
• Oğlum, be her dilde be’dir. Be’nin ayn Fransızcası yok ki…
Turiste yardım edememekten canı çok sıkılan polis

öğrencilere çıkışıyor:
– Bu kadar öğrencisiniz, içinizden biri de şu kadının

karşı bir laf edemedi.Fransızca sınavından dokuz alan
öğrenci utana utana,

– Regüliye fiilleri sorsun, bak nasıl söylüyorum, su
gibi… dedi.

Tedirgin olmaya başlayan turist kadın, anlasınlar
diye tane tane konuştu:

– Pardon… Mösyö L’ajan, je mere aile o müze d’ar-
koloji En sikö o pale dö Topkapi?

Polis, çalışkan öğrenciye sordu:
• Ne diyor?
• Topkapi diyor.
Bir yaşlı adam,
• Yani bu kadın taaa Fransa’dan Topkapı’ya mı 
gelmiş?..
– Turist değil mi beyim, size ne, ister Topkapi’ya

gider ister Ahırkapı’ya…
• Orası öyle de, ne yapacakmış 
Topkapı’da diye merak ettim.
Çok üzgün olan polis bir daha kalabalığa seslendi:
• İçinizde iki kelime Fransızca bilen yok mu yahu?
Bastonuna dayanmış duran bir yaşlı,
– Benim aklımda bikaç kelime kalmış eskiden ama,

bu kadına söylenmez ki… dedi. 
Polis,
– Söyle bişeyler de, ne söylersen söyle! dedi.
– Efendim, ben bunu otuz küsur sene önce Şehzade-

başı’nda bir tuluat tiyatrosunda duymuştum. Taa o za-
mandan aklımda kalmış:

“Je vuzem je vuze dö tu mon kör… Ah mon amur…
”Bir kahkaha atan Fransız kadın,

– Je vure mersi Mösyö… Me il… diye derdini anlat-
maya çalıştı.

Kimse neye güldüğünü bilmiyor, ama herkes kahka-
hadan kınlıyordu.

Polisin son umudu yine öğrencilerde.
– Hadi be oğlum, bunda sıkılacak ne var?
Elli yaşlarında gösteren bir adam.
• Şimdiki çocuklar haylaz diyor, bizim zamanı-

mızda, ben orta mektepteyken, vallahi Piyer Loti’yi ter-
cüme ederdim. Değil böyleparle vu Fransızca filan,
bülbül gibi konuşurduk beyim.

• Vallahi doğru… Ben kaç kere Fransızca hocasının
bile yanlışını çıkarmıştım da, herif kızıp beni sınıfta bı-
rakmıştı.

Bir delikanlı yanaklarını şişirip elini kapalı dudakla-
rına koyarak öyle ince bir ses çıkardıki, bu alaylı sese
herkes güldü. Ama konuşan adam hiç bozuntuya ver-
meden sözünü sürdürdü:

• Bu zamanda insanın aklında Fransızca mı kalır,
vallahi sabahne yediğimi bile hatırlamıyorum.

• Kadında da kabahat var ya…
• Neden?
• Bre kadın, yabancı bir memlekete geliyorsun, iki

üç kelime öğren be… Değil mi ama…
• Çok doğru. Yani biz olsak, kaşla gözle, işaret mi-

şaretle azbuçuk gene derdimizi anlatırız. Bu yabancı-
larda hiç iş yok..

• Yahu, çok ayıp oldu be…
• Hiç olmazsa kadına bir kahve ısmarlasak.
• Bir kahveyle olur mu hiç… 
Ben yemek bile ısmarlarım ama, kadına nasıl anlata-

cağız bunu?
Öğrenci,
– Yemek demek manje demek… dedi.
Bir kadın,
-Mancayı herkes biliyor oğlum, salonsalamanca

ordan geliyor işte… dedi.
Fransız kadın, kalabalıktan kendine yol açmaya çalı-

şırken polis, dolmuş arabasına yolcu çağıran deynekçi-
ler gibi,

– Hani bir kişi, parlevu Franse bir kişi?., diye kala-
balığa seslenip bakındı.

Bir öğrenci birden,
• Vıy! diye bağırdı.Arkadaşı,
• Vıy demek kolay, gel de şimdi konuş bakalım…

dedi.
Çocuklar, aralarında fiskosla konuşmaya başladılar:
• Avuvar fiilinin endikatif prezanı nasıldı ulan?
• Jave, tü ave, il ave, nu zavon, vu zave il… zave mi,

son mu?
• Değil be, senin dediğin passe sempl…
– Bir kere bu parle vu fiili, negatif mi, yoksa regülye mi?
Kalabalığı yarıp gitmek isteyen kadına polis ille de

yardım etmek istediği için, kadının elini tutmuş, söyle-
niyordu:

• Madam, pardon… ün münit… Çocuklar şimdi ko-
nuşacak… Çocuklara,

• Hadi be oğlum, gayret biraz…
Bir öğrenci,
• Bir kere bunun başına Jö süvi gelecek… dedi.
• Jö süvi gelecek ama, ondan sonra?
• Ondan sonra süje, en sonra da verb…
Fransız kadın yine bişeyler söyledi:
– Jö vu rö mersi mösyö L’ajan. Jö viyen dö şanze

L’ide si vu vule le son la disküisyon…
Öğrencilerden biri de,
– Vıy madam, jö süi parle Franse… dedi.
Kalabalıktan bir alkış koptu. Kadınla çocuğun konuş-

tuğunu sanmışlardı, yada içlerinden öyle olmasını iste-
mişlerdi. Kalabalık açıldı, Fransız kadın geçip
gitti.Anlıyorum, şimdi içinizden, bana soruyorsunuzdur:

– Madem sen Fransızcadan roman çeviriyorsun,
neden kadınla konuşmadın?

Ben Fransızca bilmem ki… Öyleyse nasıl mı Fransız-
cadan roman çeviriyorum? Eski Türkçe zamanında
Fransızcadan çevrilmiş biçok roman var. Ben işte eski
Türkçe basılı Fransızcadan çevrilmiş romanları yeni
Türkçeyle yeniden yazar, Fransızcadan çevirdim diye
yayınevlerine satarım. Bana “Parle vu Franse?” diye
sormak kimin aklına gelir?

statİk fİkİr

Anıl BODUÇ

anilboduc@gmail.com

Gramer sorsa bilirim...
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A ykut Kocaman, yeni sezonda he-
deflerinin maç başına en az 1.8
puan ortalaması yakalamak oldu-

ğunu söyledi. Deneyimli teknik adam,
yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bo-
lu'da gerçekleştirdikleri kampta basın
mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçti-
ğimiz sezon sıkıntılı günler yaşadıklarını
ve toparlanmalarının uzun sürdüğünü
vurgulayan Kocaman, "Sahada ne yaptı-
ğını bilen, rakibe saygı duyan ve gücünün
farkında olan bir takım istiyorum. Eğer
bir maçı kendi limitlerinizde oynamazsa-
nız, bir adım geride kalmaya başlarsanız.
Hangi klasmanda olursa olsun oyunu-
nuzu biraz yumuşatmaya başlarsanız,
ritmi kaybedersiniz. Hiç sevmediğim bir
şey. Genel olarak oyuncularla olan iliş-
kimde rahat bir insanım ama saha bu
konu katı olduğum yerlerden bir tanesi."
dedi. Sahada ne yaptığını bilen bir takım
olmanın önemine değinen tecrübeli çalış-
tırıcı, şöyle devam etti: "Puan ortalaması
olarak hedefim 1,8'in üstüne çıkmak. Ye-
niden dönüşüm için '2' demek çok iddialı
olur. Buna hazır bir hafızası var Başakşe-
hir'in ama son 1 yıl uçurumun kenarında
yaşanmış ve oyuncu profilleri değişmiş.
Tekrar genetik yapısına götürürken ufak
dalgalanmalar olabilir. Puan ortalama-
sında 1,8'in üstüne çıkıp, 2'leri yakalayabi-
lirsek, çok doğru bir iş yapmış oluruz.
Oyunu tek yönlü düşünmeyeceğiz. Esas
amaç topun bizde olmasını sağlamak.
Gücümüz yettiği kadar bunu yapmak is-
teyeceğiz. Kalecileri de işin içine dahil
ederek bütün oyuncularla atak yapan bir
takım haline gelmeye çalışacağız. Bunlar
söylemesi kolay ama yapması o kadar
kolay olmayan şeyler. Ana hikayemizi
bunun üstüne inşa edeceğiz." Takımın son
durumunu hazırlık maçlarının ardından
gözlemleyeceklerini vurgulayan Koca-
man, "Çok safhaları var geçen sezonun.
Hangi tarafından, neresini toparlayarak
götüreyim bilemiyorum. Başakşehir ol-
duktan sonra 2014 yılından beri öyle

bir sezon yaşanmadı. Hep ilk 4 içinde
kaldı. Bu taraftan bakılınca, ufak bir tek-
nik ayar ve ortalamaların kendi haline
gelme durumu gerekiyordu. Geçen sene
buna uygun bir sezon olarak gözüktü
ama bu kadar mıydı? Değildi. Çok sert
oldu. Bu kadar yüksekte uçtuktan sonra
ufak bir dinlenme ihtiyacı herkeste olur.
Başakşehir için de bu söz konusuydu ama
beklenenden çok sert oldu." diye konuştu.

Yoğunlukla baş edeceğiz

Fikstür yoğunluğu ve doymuşluğun geçen
sezonu etkilediğini dile getiren Kocaman,
şunları aktardı: "Şampiyonluk çok zor.
Özellikle Türkiye gibi bir ülkede 4 tane
büyük takım arasından sıyrılmak, diğer
ülkelere göre çok daha zor. Bunu başar-
mışsınız. Diğer taraftan Şampiyonlar Ligi
başlıyor, çok az bir süre var ve ona göre
hazırlanma ve hayal etme durumuna giri-
yorsunuz. Şampiyonlar Ligi'ne doğru zi-
hinsel olarak yönelme iyi ama öbür

taraftan yoğunluk var. Oyuncuların ve ku-
lübün Avrupa'da kendini temsil etme his-
siyatı fazlalaşıyor. Bunun yarattığı en
önemli etki, zihinsel fiziksel ve duygusal
olarak aşınma. Buna uygun bir şekilde
gerçekleşti sezon. Ciddi bir tahribat oluş-
turduğunu dışarıdan gördüm. Bununla
beraber, 'Nasıl olsa biz şampiyon olduk.
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United
ve Paris Saint Germain'le kafa kafaya oy-
nuyoruz, lig nasıl olsa halledilir.' duygusu
oluyor. Bu aslında duygusal ve zihinsel
anlamda bizim içimizdeki en ölümcül yer.
Sanki Başakşehir sırayla bu tuzaklara
düştü. Artık yavaş yavaş, 'Şampiyonuz,
iyiyiz ama öteki taraftan acaba....' döne-
mine geldik. Gözlemlediğim şeylerden biri
de birbirinden ayrışmış gruptu. Öz güve-
nin tavan yapmasından sonra dağılma
yaşayan bir takımla karşılaştık."

Yönetimimiz arkamızda duruyor

Aykut Kocaman, yönetimin her zaman
kendilerine destek verdiğini aktardı. Ge-
ride kalan sezon üst üste kötü sonuçlar
aldıklarını ve buna rağmen yönetimden
destek gördüklerini anlatan Kocaman,
"Başakşehir'in özelliğini söylemem lazım.
2014'ten sonraki süreçte sadece 2 teknik
adamla çalıştı. Okan Buruk ve Abdullah
Avcı. Ben üçüncü oldum. Normal şart-
larda işe başladıktan sonra beklenen, en
azından bir derlenip toparlanma görüntü-
süyle beraber puanların toplanması. Gel-
dikten sonra ilk 4 hafta mağlup oldu
takım. En azından bir takım gerekçeler ile
nispeten dirençli oyun vardı. Bunları bir
tarafa koyarak söylüyorum. 4 maç arka
arkaya kaybedildi, arkasından 2 beraberlik
geldi. 7 maç kazanamadık. Burada benim
kişisel olarak Türk futbolunda bir pozis-
yonum, kazandığım kredi mutlaka var
ama yüzde 5-10 ne kadar olur bilemiyo-

rum. Bence Başakşehir'in kendine ait
oluşturduğu bir kültür ortaya çıktı. Başka
bir kulüp olsa dayanmak mümkün de-
ğildi. Kulüp tarafından da çalıştırıcı tara-
fından da kolay hazmedilecek bir durum
değil. Benim tereddütlü günlerimde dahi
kulüp tarafından bunun bir proje olduğu,
uzun soluklu olduğu, yaşananların ne-
denlerinin bilindiği söylendi. Yönetimimiz
arkamızda duruyor." değerlendirmesinde
bulundu. Fenerbahçe maçıyla dönüşümü
yakaladıklarını anlatan tecrübeli teknik
adam, şunları kaydetti: "Özellikle Antal-
yaspor maçıyla toparlanma başladı.
Kolay pozisyon vermeme, rakip kırılgan-
lığı biraz daha azalmaya başladı. Oyunu-
muzda, istediğimiz yere doğru
ilerlediğimiz sinyalleri vardı. Esas dönüş
Fenerbahçe maçıyla oldu. Fenerbahçe
maçıyla beraber yeni bir kadro yapılan-
masına gitmeye karar verdik. Geride
kalan maçlarda edindiğimiz bilgilerle be-
raber dönüşüm başladı. Fenerbahçe ma-
çına temel durumları bilemediğimiz için
şanssızlık demek lazım. Fenerbahçe maçı-
nın hemen arkasından arka arkaya 7 kar-
şılaşmanın 5'inde gol yemedik ve 15 puan
aldık. Doğal Başakşehir ortalamalarına
doğru yol aldık. Abdullah Avcı'nın ilk çı-
karttığı oyuna doğru ilerlemeye çalışıyo-
ruz. Şu an için olumlu tarafların çok
yüksek olduğunu söyleyebilirim."

Savunma söylemi komik

Aykut Kocaman, kendisinin savunma fut-
bolu oynattığına dair görüşleri eleştirdi.
Söylemin, 2010 yılına dayandığını düşün-
düğünü dile getiren Kocaman, "Benimle il-
gili 'Savunma futbolu oynatıyor.' söylemleri
son derece komik, sıradan ve saçma sapan
bir durum. Bunun tabii ki kök nedenini tah-
min edebiliyorum ama biliyorum demek
iddialı olur. 2010 yılına kadar olan bir geç-
miş. Bu bir tahmin tabii. Hakikatten bu
saçmalıklar sadece benim değil, ülke futbo-
lunun da sıkıntısı. Ben alıştım, umurumda
değil. Her şey ortadayken bu saçmalıkların
konuşulması garip bir durum." şeklinde ko-
nuştu. Transfer çalışmalarına değinen Ko-
caman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önce
kadroda bir düzeltme yapmamız gereki-
yordu. Yaş ortalamasını düşürmek gereki-
yordu. Faydalanma ihtimalimizin düşük
olduğu oyuncularla ayrılma seansıydı. Nis-
peten bu konuda yol aldık. Tedaviye ihti-
yaç duyulan 3 pozisyon vardı. Oralara
hamleleri yaptık gibi gözüküyor. Hem Şe-
ner'le (Özbayraklı) hem de Lima ve 
Zulj'le önemli bir hamle yaptık. Muham-
met'in de takıma dönmüş olması bize güç
verecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla şimdi
hazırlık maçlarını oynayıp, birinci kampı
bitirip, arkadaşlarımızla tekrar değerlen-
dirme yapıp, belki ona göre yönetime 1
veya 2 oyuncu talebimiz olabilir. Şu ana
kadarki görüntüler eğer ölçü olacaksa,
doyurucu gibi gözüküyor."

Galatasaray
Teknik Direktörü
Fatih Terim, milli

futbolcu Hakan
Çalhanoğlu'nun

İtalya Birinci Fut-
bol Ligi’nde (Serie

A) Milan’dan In-
ter'e transfer

olmasının, hem
kulüp hem oyuncu

için iyi tercih
olduğunu belirtti

Fatih Terim, İtalyan La Gazzetta dello Sport’a
verdiği röportajda, milli futbolcu Hakan Çalha-
noğlu'nun yaz transfer döneminde Milan’dan In-
ter'e transfer olması ve 2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası'na (EURO 2020) ilişkin değerlen-
dirmelerde bulundu. Hakan Çalhanoğlu'nun In-
ter'e transferini nasıl değerlendirdiği sorulan
Terim, "Her şeyden önce çok mutluyum. Hakan'a
hayranım ve ona güveniyorum. Onu Karlsruhe’de
oynadığı dönemden takip ediyorum. 2013’te ilk
kez Türkiye için oynadı. 19 yaşındaydı. Kulübede
ben vardım. Benim için de önemliydi. Yeniden
milli takımın başına geçtiğim dönemdi. Büyük
gururla bakıyorum ve Türk çocukları için örnek
olarak görüyorum. Hakan kendi kaderini kendi
belirleyebilir. Zirvede kalmak için Inter'i seçti. Mi-
lano’nun bir diğer takımından 4 yılın ardından
geçmiş olması sürpriz değil. Artık ülkeyi de ligi de
tanıyor. En iyisini nasıl verebileceğini biliyor." ifa-
delerini kullandı. EURO 2020’de kalp rahatsızlığı

geçiren Danimarkalı Christian Eriksen ile Hakan
Çalhanoğlu'nun benzer özellikleri taşıdığını akta-
ran Fatih Terim, “Inter, Eriksen sonrası için en iyi
seçimi yaptı. Bu iki taraf için de iyi bir evlilik." şek-
linde görüş belirtti. Deneyimli teknik adam, Erik-
sen’in maç içinde fenalaşmasını tüm dünya gibi
kendisinin de endişeyle takip ettiğini kaydetti.
Milan taraftarının bu transferden dolayı üzgün
olduğunu düşündüğünü aktaran Terim, "Ama ile-
ride bu tip transferler göreceğiz. Inter taraftarları
ona hayran olacaktır. Çünkü pek çok şey yapma-
sını biliyor, gerçek ve tam bir oyuncu." yorumunu
yaptı. Futbolun bireysel bir spor olmadığının al-
tını çizen Terim, Türk Milli Takımı’nın EURO
2020'deki performansını, Hakan Çalhanoğlu üze-
rinden görmemek gerektiğini ifade etti.

Mancini'yi tebrik etmek istiyorum

EURO 2020'nin keyifli geçtiğini belirten Terim,
"Takımlar için topa daha fazla sahip olmanın ne

kadar önemli olduğunu, geçiş oyunla-
rında bunun ne kadar belirleyici oldu-
ğunu gördük. Sadece teknik geçişler
değil, aynı zamanda fizik kapasitenin
de önemini gördük, çünkü pek çok
maç 120 dakika sürdü. Buna karşın
kalite düşmedi. Mısırlı golcüsü Mus-
tafa Muhammed'i maçları birlikte izle-
meye çağırdım. Ona, hücum
oyuncularının nasıl orta saha oyuncuları
gibi koştuğunu göstermek istiyordum." değer-
lendirmesinde bulundu. İtalya’nın EURO 2020
şampiyonluğunu da değerlendiren Terim, şunları
kaydetti: "Sonuna kadar hak edilmiş bir başarı.
Dostum Mancini'yi tebrik etmek istiyorum. Siste-
mine sadık, birlikte oynayan tam ve büyük bir
takım yarattı. Spinazzola için üzgünüm. Chie-
sa'yı, Chiellini'yi ve Bonucci'yi takdir ediyorum.
Barella’nın büyük bir taraftarı olduğumu söyleye-
bilirim ki şimdi o Hakan ile beraber oynayacak. 

Ba-
rella, In-

ter’deyken
güçlüydü ama

bence Avrupa Şampiyonası ile bir üst seviyeye
geçti." Fatih Terim, bugün İtalya’nın kendisi için
ikinci ev olma özelliği taşıyorsa bunun temel se-
bebinin Fiorentina olduğunu ifade etti. Terim, bir
dönem çalıştırdığı Milan'ın da hak ettiği yer olan
Şampiyonlar Ligi’ne döndüğünü belirtti.

Aykut kocAmAn
bASArı ıStıyor

Szalai iddialı
konuştu

Ege takımına
2 gurbetçi

Beşiktaş’tan Giresunspor’a gidebilir

Fenerbahçe'nin Macar savunma oyuncusu Attila
Szalai, sarı-lacivertli ekibin hedefinin şampiyon-
luk olduğunu söyledi. Macaristan Milli Takımı ile
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020)
mücadele eden 23 yaşındaki stoper, Fenerbah-
çe'nin Düzce'de gerçekleştirdiği kampa dahil
oldu. FBTV'ye açıklamalarda bulunan Szalai,
"Takım arkadaşlarımı çok özledim. Milli takımla
son maçımızı oynadıktan sonra 2 haftalık bir tatil
sürecim vardı ve ailemle birlikte vakit geçirdim.
Tekrar buraya dönmek harika bir his. İnsanlar ta-
rafından tekrar sıcak bir şekilde karşılanmak beni
gerçekten çok çok mutlu etti. Ben burada olmak-
tan dolayı çok ama çok mutluyum. Takımla bera-
ber yeniden idmanlara
başlıyor olmak benim için
büyük bir mutluluk." diye ko-
nuştu. Kendisini iyi hissetti-
ğini aktaran Macar oyuncu,
"Fiziksel ve mental anlamda
iyi seviyede olduğumu düşü-
nüyorum. İki haftayı tatil ya-
parak geçirmiştim. Ailemle
beraberdim ve onlarla vakit
geçirme fırsatı bulmak benim
için çok büyük mutluluktu.
Aynı şekilde onlarla futbol
oynama imkanım olmuştu. Benim için harikaydı.
Buraya geri döndüğüm için çok mutluyum ve şu
anda itibaren yeni sezonu, yeni rekabeti sabırsız-
lıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Her sene hedefimiz şampiyonluk

Szalai, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın hedefinin
her sene şampiyonluk olduğunu dile getirdi.
Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de
başarılı bir sezon geçirmek istediklerini aktaran
sarı-lacivertli futbolcu, şunları kaydetti: "Her yıl
olduğu gibi hedefimiz bu yıl da şampiyonluk. Her
sene hedefimiz şampiyonluk ve kupalar kazan-
mak. Bunun için de sıkı ve yoğun bir şekilde çalış-
mamız gerekiyor. Kendimizi sürekli olarak
geliştirmemiz gerekiyor. Adım adım, maç maç sü-
rekli hatalarımızı geliştirmek durumundayız. Av-
rupa'da da başarılı olmak istiyoruz, bu da
hedeflerimizden bir tanesi. Bunu da söylediğim
gibi çalışarak, hatalarımızı düzelterek, eksik yön-
lerimizi gidererek yapabiliriz. Umuyorum ki her
şey bu anlamda güzel olacak gelecek için." Fener-
bahçe taraftarının kendisine sürekli destek oldu-
ğunu vurgulayan Attila Szalai, "Taraftarımızdan
her zaman pozitif geri dönüşler alıyorum. Takım
adına şunu da söyleyebilirim ki bizim taraftarımız
gerçekten harika. Takım içerisindeki herkes bunu
hissediyor. En iyi taraftara sahip olduğumuzu
düşünüyoruz. Fenerbahçe taraftarı en iyi taraftar.
Biz de onlara bütün mutlulukları vermek istiyo-
ruz." değerlendirmesinde bulundu. Yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle
Fenerbahçe'deki ilk sezonunda sarı-lacivertli ta-
raftarların önüne çıkamadığını aktaran Szalai,
"Taraftarlarımızın bize şüphesiz çok büyük katkısı
olacak. Zaten herkesin de bildiği üzere harika ta-
raftarlarımızla bu statta oynamanın hayali bile
zor bir şey, inanılmaz bir his olacağını düşünüyo-
rum. Bu anlamda da çok sabırsızım. Bir an önce
taraftarlarımızın karşısında oynamayı bekliyo-
rum." diyerek sözlerini tamamladı.

Geçen sezon kiralık olarak Hırvatistan’ın
Hajduk Split takımında forma giyen 27
yaşındaki Beşiktaşlı futbolcu Umut
Nayir, bu sezonda oynayabileceği bir ta-
kımda kiralık olarak değerlendirilmek is-
teniyor. Süper Lig'in yeni ekibi

Giresunspor ile Gökhan Gönül'le te-
masta olan Çaykur Rizespor, siyah-be-
yazlı takımın forvet oyuncusunu kiralık
olarak kadrolarına katmak istiyor. Altya-
pısından yetiştiği Ankaragücü’nde pro-
fesyonel olan Umut Nayir, ardından

Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor, Göz-
tepe ve Bursaspor formalarını da giydi.
Beşiktaş ’ta 2019-2020 sezonunda 17
maçta 4 gol kaydeden deneyimli santr-
for, geçen sezon Hajduk Split’te ligde 25
karşılaşmada 6 kez rakip fileleri sarstı. 

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, hedeflerinin en az 1,8 puan ortalaması yakalamak olduğunu
belirterek, "Sahada ne yaptığını bilen, rakibe saygı duyan ve gücünün farkında olan bir takım istiyorum" dedi

Üretmeyi teşvik etmeliyiz
Aykut Kocaman, futbolcu üretmenin
yabancı sınırından daha önemli ol-
duğunu vurguladı. Futbolun geldiği
evrede kısıtlamaları konuşmamak
gerektiğine değinen Kocaman, "Ya-
bancı konusunun, geçen dönemlerde
var olan durumla beraber doğruya
yakın olduğunu düşünüyorum. Ek-
lemem gereken şu. Biraz daha
oyuncu üretmeyi teşvik eder hale ge-
tirebilirse federasyon, bence ehveni-
şer denen, kötünün hiçbir zaman bu
konuda uzlaşısı olmayacaktır. Her
seferinde bir taraf yanlış olduğunu

haklı gerekçelerle dile getirecek. Eh-
venişer tam da böyle bir şey. Sadece
14 kişide kalabilir ama üretmeye
başlayınca kendiliğinden ister iste-
mez azalacaktır bu rakam. Üret-
meyi teşvik etmeliyiz. Öbür türlü
aynı anlamsız tartışmaların içinde
yorulacağız." şeklinde görüş belirtti.
Kocaman, 15 Temmuz Demokrasi
ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin "Türk
halkının ferasetini gösteren en güzel
günlerden bir tanesiydi. Allah bir
kere daha göstermesin." diyerek 
sözlerini tamamladı.

Hakan doğru olanı yaptı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Tur-
gutluspor, Almanya SSV Ulm 1846'da forma
giyen sol kanat Burak Çoban ve İsviçre’nin FC
Sion takımında top koşturan Semih Ocaklı ile
2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Gurbetçi transferler,
Kulüp Başkanı Taner Kestaneci'nin katıldığı tö-
renle resmi sözleşmeye imza attı.
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V IRTUS Dünya Şampiyonası'nda takım halinde
birincilik elde ederek tarihi bir başarıya imza atan
Esra Bayrak, Mihriban Korkmaz ve Fatma

Damla Altın Paralimpik Oyunclarına kısa bir süre kala
açıklamalarda bulundu. Paralimpik Oyunlar için çok ça-
lıştığını, çalışmalarının karşılığını almak istediğini belirten
22 yaşındaki Esra Bayrak, "Dünya gençler ve Avrupa
şampiyonuyum. Fransa'da 60 metrede dördüncü şampi-
yonluğumu elde ettim. Haziran ayındaki Dünya şampiyo-
nasında ikinci ve üçüncü oldum. Mutlu ve gururluyum.
Tokyo'ya da gideceğim. Tokyo'ya gitmek, olimpiyatlara
katılmak hayalimdi, bu hayalim gerçek oldu. En büyük
hayalim ise Tokyo'dan madalya ile dönmek. 8 yıldır hazır-
lanıyorum. Tokyo'da bana inananlar için elimden gelenin
en iyisi yapacağım. Tokyo'da yarışacak tüm arkadaşları-
mın da madalya almasını diliyorum. Geçen sene salgın
nedeniyle ertelendiği için Tokyo'ya gitmeyi uzun zamandır
bekliyorum. Geç de olsa gidebileceğim için çok mutlu-
yum, umarım hazırlıklarımın karşılığını alabilirim. Geçen
seneyi değil artık bu seneyi ve bundan sonrasını düşünü-
yorum. Madalya şansım bence çok yüksek. Rakiplerim
benden yaşça büyük, 35 yaş üstündeler, bir çok defa olim-
piyatlara katılmışlar ama onları geçeceğime inanıyorum."
değerlendirmesinde bulundu.

Amaç büyük zafer

İstanbul'da yaşayan, Paralimpik Oyunlara kalan süreyi
Ankara'da hazırlık yaparak geçiren Mihriban Korkmaz,
ikinci kez olimpiyatlara katılacağını ama bu sefer madalya
kazanma hedefinde olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Gülle atmada dünya ikincisi oldum. Kadınlar takımı ola-
rak da birinci olarak ülkemize bir kupa getirdik. 25 yaşın-
dayım, yaklaşık 9 yıldır sporcuyum. Özel sporcular
ailesine katıldığımdan beri hayatım çok değişti, sosyalleş-

tim, özgüvenim arttı, başardıkça da hep daha çok mutlu
oldum. Aynı zamanda bir kız çocuğu annesiyim, o yüz-
den mi bilmiyorum, sporculuğumda da yaşça küçüklere
ablalık, annelik yapmayı, destek olmayı seviyorum.Anne-
likle sporculuk kariyerini yürütmek, kızımdan ayrı kalmak
kolay olmadı ama ailemin desteğiyle bu durumların üste-
sinden geldik. Ailemin desteği olmasaydı, kızımı gönül ra-
hatlığıyla bırakıp antrenman yapamaz bu başarıyı da elde
edemezdim. Olimpiyatlara yoğun şekilde hazırlanıyoruz,
halter ve atış yapıyorum. 2016 Olimpiyatlarında sadece
katılımcı olarak yarıştım, ortamı görmüş oldum. Bu katı-
lacağım ikinci olimpiyatımda, madalya için savaşacak bir
'Mihriban' olacak. Hem kendimin hem de arkadaşlarımın
madalyayı kazanmasını çok istiyorum. Kendime inandı-
ğım kadar arkadaşlarıma da inanıyorum. İnşallah ma-
dalya gelecek. Umarım 2024 Paralimpik Oyunları'na da 3
kişiyle değil çok daha fazla sporcu ile katılacağız. Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Spor Bakanımız
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, ve Federasyon Başka-
nımız Birol Aydın'a ve antrenörlerimize çok teşekkür ede-
rim."

Olimpiyatları iple çekiyorum

"Tokyo'ya gitmeyi iple çekiyorum" diyen Dünya Para Atle-
tizm Şampiyonası'nda ikinci dünya şampiyonluğunu elde
eden Fatma Damla Altın ise "Mutlu ve umutluyum. Ülke-
mizi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Polon-
ya'da takım halinde dünya şampiyonu olduk, 400 metre
engellide ve heptatlon branşında birinci oldum, iki kez İs-
tiklal Marşı'nı dinlettiğim için gurur duyuyorum.Çok
güzel bir duygu, kelimelerle ifade etmek oldukça zor.
Şimdi de aynı duyguları Tokyo'da yaşamak, İstiklal Mar-
şı'mızı dinletmek için, madalya kazanmayı çok istiyorum.
Bunun için de idmanlarımıza aksatmadan devam ediyo-

ruz.Benim için olimpiyatlara katılmak çok büyük bir hedef
ve en çok istediğim hayalimdi. 3 sene önce bu spora baş-
ladım, 3 senede olimpiyatlara katılacak seviyeye gelmek,
dünya şampiyonu olmak bile inanılmaz güzel bir duygu.
Bu başarımı, azmime, yanımda olan antrenörlerimin
bana inanmasına ve anneme borçluyum. Spor kariyerim-
den önceki ben ile şimdiki ben arasında olumlu anlamda
çok büyük fark var. O yüzden benim durumumda olan
herkese bu sporu tavsiye ediyorum. Bunun için de idman-
larımıza aksatmadan devam ediyoruz. " diye konuştu.

Zoru başaracaklar

Özel Sporcular Atletizm Teknik Kurulu Başkanı ve Mih-
riban Korkmaz'ın antrenörü Sevda Kalkan, Tokyo'da ya-
rışacak özel sporcuların hepsine çok güvendiğini, güzel
başarılar elde edeceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:
"Sporcumuz Mihriban Korkmaz, Polonya'da düzenle-
nen Dünya Şampiyonası'nın gülle atma kategorisinde
ikinci oldu. Kendi kotasını elde edebilen bir sporcu.Gu-
rurlu ve onurluyuz. Paralimpik Oyunları'na az bir süre
kaldı. Bu süreyi en verimli şekilde geçirerek, çalışmaları-
mızı hızlandırdık. Eryaman Olimpiyat Merkezi'nde ha-
zırlıklarımızı sürdürüyoruz.Mihriban ile beraber, bir
fizyoterapist ve psikoloğumuz eşliğinde, düzenli olarak
her sabah ve akşam, çift antrenmanlarımıza devam edi-
yoruz.Olimpiyata gidene kadar aynı şekilde, 2 Ağustos'a
kadar tamamen çalışmalarımıza en iyi şekilde yoğunlaş-
mayı planladık.Şuanda her şey istediğimiz ve program-
ladığımız gibi devam ediyor. Olimpiyatlara sadece
katılımcı olmaktan ziyade madalya elde etmeyi hedefli-
yoruz. Sporcum Mihriban şuan dünyada 6. sırada, onu
ilk 4 içine yerleştirebilirsek, bu bizler için çok büyük bir
gelişme, kendisinin kariyeri için de olumlu bir 
başarı olacaktır."

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılacak özel sporcular Esra Bayrak, Mihriban
Korkmaz ve Fatma Damla Altın Tokyo'da madalya kazanmayı hedefliyor

Antalyaspor'a 2018-2019 sezonunun devre ara-
sında katılan 31 yaşındaki Angolalı orta saha
oyuncusu "Fredy" lakaplı Alfredo Kulembe Ri-
beiro, takımının yeni sezona hazırlandığı Erzu-
rum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek
İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürü-
yor. Angola Milli Takım oyuncusu da olan
Fredy, geçen sezon bazı hastalıklar ve sakatlık-
lardan dolayı istedikleri şeyleri ve hedefleri tam
olarak yerine getiremediklerini söyledi. Müca-
dele ve sahada gösterdikleri istek anlamında
güzel mesajlar verdiklerini anlatan Fredy, "He-
deflerimize ulaşmak için tabii ki önümüzde iyi
fırsatlar var. Bu sene bunları daha iyi değerlen-
direceğimizi düşünüyorum." dedi.

Yarım bıraktığımız maceramız var

Fredy, Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı olmak
istediklerini belirterek, şöyle konuştu: "Aslında
istediğimiz bir hedef vardı. Onu da bir nebze
başardık ama Türkiye Kupası'na motive oldu-
ğumuz için ligde bazı sonuçlar istediğimiz gibi
olmadı. Konsantrasyonumuz daha çok kupaya
kaydı. Bu nedenle istediğimiz sonuçların dı-
şında beraberlik ve galibiyetle sonuçlandırama-
dığımız maçlar oldu. Şimdi antrenmanlarımız
çok sert geçiyor. Sezon öncesi kamplar yorucu
ve yoğun oluyor. Çünkü burada istediğimizi bu-
lamazsak sezon içerisinde sıkıntı çekiyoruz.
Geçen sene yarım bıraktığımız bir kupa macera-
mız var. O kupa maceramızı başarıyla sonuç-
landırma niyetimiz ve arzumuz var. Ligi de
geçen senekinden çok daha iyi yerde bitirmek is-

tiyoruz. 10. sıranın üzerindeki her nokta bizim
için başarı sayılabilir." Türkiye'ye gelmeden
önce ülkeyle ilgili hiçbir şey bilmediğini aktaran
Fredy, Antalya'nın çok güzel bir şehir olduğunu
ve bundan dolayı şanslı olduğunu dile getirdi.
Kulüp içerisinde herkesin kendisine yardımcı ol-
duğu için adapte olma konusunda sıkıntı çek-
mediğini anlatan Fredy, "Benim hedeflerim
genelde her gün bir sonraki gün, bir gün önce-
kine göre daha iyi olmak. Şu anda buradayım
ve hedeflerim burayla alakalı. O yüzden hedef-
ler değil, gün gün hedeflerim var, yarın daha iyi
olmak istiyorum." dedi.

Hoca bana güveniyor

Unutamadığı anlardan bahseden Fredy, şöyle
devam etti: "Aslında kendi adıma unutulmaya-
cak şeylerden birinci sırada tabii ki geçen seneki
Türkiye Kupası finali var. Kulüp uzun süre uzak
kaldığı hedeflerden bir tanesine ulaşıyordu. O
yüzden benim için unutulmazdı. Diğeri de daha
önce kulüpte iki kere kırılmış olan kaybetmeme
serisi rekorlarından birini kırmış olduk. Bu da
bizim için güzel bir kayıt oldu. Bunlar benim
için unutulmayacak anılar. Aslında ben keyif al-
dığım şeyi yapıyorum. Hoca bana güveniyor,
inanıyor ve bunu hissettiriyor. Ben de hocanın
bu hislerine karşılık vermek için çalışıyorum.
Sahaya çıkıp oynuyorum, ortaya güzel enstan-
taneler çıkıyor. Rakip takımın hocaları bana
önlem almak istiyorlarsa alabilirler ama ben
keyif aldığım şeyi, işimi yapıyorum." Fredy, kari-
yeri boyunca Hollanda, Angola ve Portekiz'de

forma giydiğini hatırlattı.
Türkiye'deki ligle diğer ligleri
karşılaştıran Fredy, "Türkiye,
gerçekten büyük isimlerin, tec-
rübeli oyuncuların gelip ger-
çekten mücadeleci bir ortamda
kendilerini gösterme fırsatı bula-
bilecekleri bir ortam. Portekiz ligi
gerçekten taktik üzerine, Hol-
landa ligi daha genç oyuncuların
kendilerini ispat edebilecekleri ve
kariyer yapabilecekleri bir yer. Tür-
kiye ligi ise daha tecrübeli futbolcu-
ların bütün kariyerleri boyunca
edinimlerini ortaya koyabilecekleri
bir sahne." diye konuştu. Fredy, 4
Mart'ta Süper Lig'in 28. haftasında
Fenerbahçe'ye konuk oldukları ve 1-1
berabere sona eren mücadelede, takı-
mının Süper Lig'deki 1000'inci golünü
atarak tarihe geçmesiyle ilgili olarak
şunları kaydetti: "Tabi ki benim açımdan
çok güzel bir enstantane. İki sene önce
babamı kaybetmiştim ve bunu da kendi
dünyamda ona hediye etmiştim. Antalyas-
por için bir gol atmak benim için her
zaman çok önemli. Bininci golü atmak tabi
ki inanılmaz şeref oldu. Taraftarlara bu za-
mana kadar verdikleri destekten dolayı şük-
ranlarımı sunuyorum. O yüzden onlardan
bizlere olan inançları hiçbir zaman kaybetme-
melerini, bize her daim destek 
çıkmalarını istiyorum."

Kupada gözü kaldı

Bekle bizi Tokyo
Atletizm Milli Takımı Antrenörü Aytunç Göz
ise, Paralimpik Oyunlara çok uzun yıllardır
sistemli bir şekilde hazırlanıldığını anlata-
rak, "Sporcularımız, büyük bir başarı elde
etti. Bu başarı, branş tarihimizde bir ilkti.
Salgın döneminde de hiç ara vermeden ça-
lıştığımız için sporcularımız şampiyonaya
güzel hazırlandı.Sporcularımız kamp prog-
ramlarını, çalışmalarını devam ettirdi. Esra
Bayrak ve Mihriban Korkmaz'dan sonra
Fatma Damla Altın'ın da oyunlara kota aldı.
6 yıldır yoğun bir çalışma ile bu başarı
geldi. Olimpiyatlarda ise hedefimiz büyük.
Esra Bayrak, gençler kategorisinde, uzun
atlama dünya rekorunun sahibi. Dünyada
44. sıradan, 4. sıraya yerleşti. Çok hızlı bir
yükseliş yakaladı. Fatma Damla Altın da 14.
sıradan 6. sıraya yerleşti. Dolayısıyla, ma-
dalya elde etme şansımız, bu durumlar göz
önüne alındığında oldukça fazla. Rakipleri-
mizle aramızda çok ufak makaslarımız var.
Biz rakiplerimizin hazırlıklarını da düşüne-
rek çalışıyoruz. Madalyayı almak için eli-
mizden geleni yapacağız. İnanıyorum ki
Esra kendi gibi, umut olacağı bir çocuk
adına bu madalyayı alacak. Paralimpik
Oyunlara kısa bir süre kaldı. Günde çift ve
teknik antrenman ağırlıklı günü geçiriyoruz
ama böyle önemli bir organizasyona hazırla-
nıyorsanız bunun alt yapısı yıllar öncesine
dayanıyor.Sporcularımızın performans ve
güçlerini koruyarak, mental hazırlığa da
önem vererek, sıkı bir şekilde Tokyo'ya 
gideceğiz." ifadelerini kullandı.
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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyasporlu Fredy, final maçında Beşiktaş'a 2-0 mağlup
olarak kaybettikleri Ziraat Türkiye Kupası'na bu sene ulaşmak istediklerini söyledi



Ş imdilerde huzuru Kaz Dağları’ nda
bulan oyuncu Murat Taygur ile keyifli
bir söyleşi gerçekleştirdik. Damga

’ya konuşan Taygur’la; oyunculuğa ilk
başladığım dediği çocukluk yıllarından
tutun da radyo programcılığına , ilk tel-
evizyon dizisi “  Deli Yürek ‘ dönemlerine
ve şiir yazmaya başladığı ortaokul yılla-
rına kadar indik . Ayrıca Taygur “ Kara-

dayı” dizi setinde Kenan İmirzalıoğlu’nun kendisine
yaptığı jest için “her şeye değerdi” ifadelerini kullanır-
ken pandemi koşullarında sektörün nasıl etkilendiğini
oyuncunun  yaşadığı sıkıntılara değinerek ; “Yasamızın
olması lazım, devlet haklarımızı güvence altına almalı”
ifadelerini kullandı.

nMurat Bey ilk olarak oyunculuğa nasıl başladınız, 
anlatabilir misiniz?
İlkokul zamanlarımda evde pencerenin önüne sandalye-
leri dizerdim, sahne yapardım ve perdeyi kapatırdım
önüne evdekilere o zamanlar küçük oyunlar oynardım.
Sonra ortaokulda büyük abilerimiz 3. Sınıflar müsamere
yapardı, özenirdim provalarını izlerdim. Hatta birgün bi-
rinci sınıflardan kimseyi almadıkları hâlde beni almış-
lardı ve oynamıştım küçük bir rolde. Çok
heyecanlanmıştım, sanırım o zamanlardan girdi içime ti-
yatro sevgisi. Aslında kulaklarımın kepçe olması da
oyunculuk sevdasından . Nasıl derseniz; annem babam
biz küçükken gezmeye gittiklerinde onlar gider gitmez,
teybi alır babamın kasetlerinden birini koyardım ve bir
leğen su ile 3 kız kardeşimle birlikte oynardık. Onlara
şöyle böyle söyleyeceksiniz derdim, ben de su sesi yapa-
rak geminin içindeymişiz gibi onları tayfa yapardım.
Sonra babam kasetleri çalardı, örneğin Mahsuni Şerif
kaseti çalıyor ve üçüncü parçadan sonra benim sesim ça-
lardı. O kasetlerin üzerine kayıt yaptığım için de kulaklık-
larım çekilirdi. Sonraları radyoculuğa başladım. 90’lı
yıllarda ilk özel radyolar açıldığında İstanbul Ulusal
Radyo diye bir radyo vardı Bağcılar’da. Eski CHP’li ilçe-
den bir abimizin radyosuydu. O radyoyu daha sonra ak-
rabalarım satın aldı. Türkü radyosu yaptık, yavaş yavaş
radyo sol radyoya doğru yöneldi ve Gazi olayları süre-
cinde radyomuz kapatıldı. Gerekçe insanları otobüslerle
Gazi Mahallesi’ne taşımak dendi ! Sonra ben Radyo
Umut’un ilk ismi Esenler FM’di, Esenler FM’den Tamer
Dursun’la tanıştım. Tamer Dursun oraya radyo tiyatrosu
yapmaya hazırlanıyordu. 6 – 7 kişilik bir gruptuk ve her
Pazar canlı oyun yapıyorduk. Stüdyoya giriyorduk,
oyunu canlı okuyorduk. Efektler canlı, müzikler canlı gi-
riyordu. Hatta o dönem bizimle birlikte olan şimdi Tele
1’de olan Murat Taylan’da Esenler FM’deydi ve iyi bir
dostluğumuz oldu daha sonra. Derken radyo Barış ,
radyo Barış’tan sonra Çevre Radyo devam etti. Radyo
Barış’tayken Bahçelievler Belediye Tiyatrosu’ na  oyunlar
izlemeye gidiyordum, orda Orta Direkt Tiyatrosu ile
Osman Genç’le tanıştım. Bir oyun hazırlanıyordu, ilk
profesyonel sahneye çıkışım  “ 1994’ de Figaro Boşanı-
yor” isimli oyun oldu. Orada iki başrolden biri Kont
Alma Viva diğeri Figaro’ydu. Kont Alma Viva’yı sana ve-
ricem dedi, ben de ilk kez sahneye çıkıyorum dedim. Sen
yaparsın dedi ve ben rolü aldım. Avusturya Kültür Ba-
kanlığı’nın sponsorluğunda oynadık. Sonra oyunlar

devam ederken ilk televizyona geçişim de Osman
Genç’in teşvikiyle oldu. Tiyatro benim için önemliydi pek
televizyon düşünmüyordum ama maddi yönüyle televiz-
yon daha iyiydi. Ufak ufak dizilere başladım ve ilk Kenan
İmirzalıoğlu’nun Deli Yürek’te küçük bir rolle başladım.
Sonrasında Osman Sınav bu çocuğa yazın rol demiş ve
derken Deli Yürek’te 20 bölüm oynadım. 

nBugüne kadar rol aldığınız tiyatro, dizi ve sinema filmi
projelerinizden bahseder misiniz?
Birçok proje oldu şu an aklıma gelenleri sayabildiğim
kadar söyleyeyim; “ Deli Yürek, Sıcak Saatler, Tatlı
Hayat, Dadı, Ekmek Teknesi sonrasında Kara Yılan, Ezo
Gelin, Belalı Baldız, Arka Sokaklar  onun dışında Yalan
Dünya, Gönül İşleri, Kara Dayı, Muhteşem Yüzyıl son
zamanlarda Hayati ve Diğerleri en son diziydi galiba. Si-
nema filmlerinden Kayseri Aslanı, Adabı Muaşeret şu
günlerde yeni yapım “ Göç Mevsimi” var, Son Osmanlı
Yandım Ali ... Daha hatırlayamadığım onlarcası var.
Reklam var, bir dönem çok popüler olmuştu. İngilizce
çekmiştik reklamı, Türkçe alt yazısı vardı. Hakan Plastik
sessiz boru... İnşaatta çalışan doğu şivesiyle İngilizce ko-
nuşan karakter çok seçilmişti. Bir dönem insanlar sokakta
“ Hi Baby “ demeye başlamışlardı. Onun dışında yine
birçok reklamın dışında yerli yabana seslendirmeler var. 

nŞu an Kaz Dağları’nda yaşamınızı sürdürüyorsunuz.
Orda yaşama fikri nasıl gelişti, anlatır mısınız
Evet, Kaz Dağları gerçekten yaşanacak bir yer. Ailece İs-
tanbul’un yoğunluğundan bunalmıştık, ben de çekim için
ara ara buraya geliyordum. Burada arkadaşlarım var on-
ların yanına da geliyordum ve hep burada yaşama haya-
lim vardı. Amcam da burada uzun süredir, burası astım
hastalarının yoğunlukla geldiği bir yer, oksijen çok yüksek
burada. Yaşamak çok güzel , insanları güzel sokakta her-
kes birbirine selâm veriyor ve vermeyen tuhaf karşılanıyor.
Herkesin birbirine saygısı var, buradaki birçok insan kitap
okuyan ve araştıran insanlar. Ben de burada olmaktan
çok mutluyum.

nPeki içinize sinen bir proje oldu diyelim ve çekimler İstan-
bul’dan uzun soluklu bir proje yaşantınızı nasıl etkiler?
Buradan İstanbul’a gitmek hayatımı çok etkilemez. Dizi
çekimlerinde  haftada 3- 4 gün oluyor. Otobüsle de çok
yakın, atlayıp gidip gelmek zor oluyor. Bizim sektörde
şehir dışından gelenler için konaklama hizmeti de verili-
yor. Her gün mesai verilmediği için fabrikasyon bir iş ol-
madığından tanıdığım birçok oyuncu Ege taraflarına göç
etmiş durumda. Böyle olunca da gidip gelebiliyoruz.
Çok fazla etkilemez bu durum bizleri.

nMurat Bey sizin aynı zamanda edebî bir yönünüz de var.
Şiir yazıyorsunuz, biraz da bu yönünüzü konuşalım istiyo-
rum. Anlatır mısınız?
Edebi yönü demeyelim de, işte bir dönem şiir yazıyor-
dum. Senaryo yazmaya yeni başladığım küçük öyküler
uyduruyordum. Bu nasıl oldu? İlk ortaokul döneminde
öğretmenlerimden etkilendim. Birçoğu devrimciydi, sos-
yal içerikli kitaplar okumaya teşvik ediyorlardı. Ben ilk
devrimci şiirlerden etkilenmiştim. Tâbi önce Nazım’dan
etkilendim , Rus şairlerinden  etkilendim o dönem ve ilk
öyle yazmaya başladım. Kendimce sol şiirler yazmaya
başladım. O zaman benim de böyle şiirlerim olsun duy-
gusuyla yazdığım zorlama şiirlerdi. İlham kaynaklı ya da
birikim kaynaklı şeyler değillerdi. Ama birgün çok şaşır-
dığım bir olay oldu, orta son sınıfların bir panosu vardı
ve benim şiirimi oraya aşmışlardı. Onlar bizden büyük-
tüler ve ortaokul birinci sınıf öğrencilerinin çalışmala-
rında önce kendi çalışmalarına yer verirlerdi. Birgün bir
panelde onların bölümünün amfisinde benim şiirimi tar-
tıştıklarını duydum tesadüfen. Beni çağırmamışlardı ve
şiiri tartışıyorlardı bu o dönem çok komik gelmişti bana.
Sonraları aşık olunca yazmaya başladık, derken birikim
olunca ( çok kitap okuyunca, çok şiir okuyunca) olmaya
başladı bir şeyler. Şiir ilhamla da olur ama edebî yönü
çok fazla okumanızla ilgili şey. Şu sıralar yazamıyorum !
Bir tıkanma dönemi belki de ! En son bir arkadaşımın
türküsünün başına yazmamıştım ve ısmarlama olmuştu.
Herkes beğenmişti fakat ben her zaman içimden geleni
yazmayı tercih ederim. Bu aralar olmuyor dediğim gibi,
şiir böyle bir şey !

nPandemi sürecinde birçok sanat dalı gibi tiyatroda ağır
yara aldı. Bu konu hakkında oyuncu olarak sizin durum
değerlendirmenizi alabilir miyiz? 
Pandemi tüm dünyayı kasıp kavurdu. Dünya tarihinde
ilk kez tüm dünyanın ortak bir hikayesi oldu, bu da il-
ginç. Herkesin torunlarına anlatacağı ortak bir hikaye
var. Pandemi de bana ilginç gelen şey; “ büyük insanlık,
birçok şeyi yapan , yaratan, uzaya giden, atomu parçala-
yan, büyük insanlık bir küçük virüsle şu anda çaresiz du-
rumda.” Çok ironik ! Sektöre gelirsek bütün sektörler
aynı ama bazı sektörlerde evden çalışılabiliyor , farklı
yöntemlerle para kazanabiliyor. yalnız bizimki direkt ye-
rinde çalışıldığı için ve sermayesi insan olduğu için top-
lulukların bir arada olması gerektiği için “ müzisyenlik
gibi, tiyatro gibi “ bu biraz daha zorluyor tâbi. Fakat her
zaman dediğim gibi; sektör değiliz, haklarımız yok, yasa
da yerimiz yok ve savunmasızız. Bu yüzden bunun bir an

önce çalışması yapılmalı ve koruma yasasının olması
lazım. Yardımlara ya da bireysel inisiyatife... Yalnız bı-
rakmamalıyız ! Topluma hizmet veren ve çoğu zaman
haklarını alamayan ayrıca kazanamasa da bu işi gönül-
den yapan insanlar topluluğuyuz ve çok da fazla değiliz.
Devletin yardım edemeyeceği kadar fazla değiliz. Ör-
gütlü olmalıyız, yasamız olmalı, yasa da yerimiz olmalı
ve devlet güvencesi altında olmalı.

nKenan İmirzalıoğlu oyunculuğa Deli Yürek dizisiyle başla-
dığında birlikte çalıştınız. Yıllar sonra da birlikte başka proje-
lerde bir araya geldiniz. Varsa anınız anlatabilir misiniz?
Evet Kenan İmirzalıoğlu ‘nun  oyunculuğa ilk başladığı
diziydi Deli Yürek. Benim de televizyon oyunculuğunda
ilk projemdi. O projeden sonra Karadayı’da yıllar sonra
bir araya geldik. Son Osmanlı Yandım Ali’de vardı ama
Karadayı’da güzel bir jesti oldu. Yanındaki insanlara
beni tanıttı ve biz oyunculuğu bu abilerden öğrendik
dedi. Bu cümleyi kurması her şeye değerdi. Bir de ilginç
bir şey var; sette çekimi bekliyorum yanıma uğramayan
çaycı arkadaş çay istediğimde unutup getirmeyen arka-
daş Kenan benimle hasbihâl ettikten sonra, “ Kahveniz
nasıl olsun? Nasıl içersiniz? “ demesi çok ironikti. Güzel
abim, çaycı abim böylelikle bir anı olarak kaldı ben de o
anlar...

nMurat Bey sinema sektöründe ya da dizi sektöründe ya-
pımcıların farklı meslek gruplarından olması ile ilgili düşün-
celeriniz nelerdir?
Evet bu çok güzel bir soru. Sektörde yapımcıların hepsi
demeyeyim de bir kısmı bu sektörden olmayan insanlar
olabiliyor. İnşaat sektöründen,  gıda sektöründen ya da
parası olup film yapayım diyenler oluyor. Bu durum tâbi
ki sanata ve sanatçıya verilen değeri değersizleştirebiliyor.
Bu sektörü, kültürünü, ahlâkını, terbiyesini bilmedikleri
için sadece parasal hesap kaygıları sebebiyle insanların
kalplerini kırabiliyorlar ve işi mahvedebiliyorlar. Yani ye-
meği aşçı yapmalı ya da restoran sahibi yaptığı işi bilmeli
gibi bir şey ! Mesela duyduğum bir şey; geliyor bir ya-
pımcı oyuncu kastını yaparken oyuncuları seçiyor ve şu
röle de atıyorum üç bin TL’lik bir adam bul diyebiliyor.
Bu çok acı bir durum. Domates mi alıyorsunuz pazardan
? Üç bin liralık adam bul, bin liralık adam bul ! Dublajda
birgün başıma geldi; yahu Muratçığım ben adamı 50 li-
raya oynatıyorum sen 300 TL’ye dublajını yapıyorsun
dendi. Nereden bakarsanız saçma sapan bir cümle.
Oyuncu oynat dublajını hem oyununu oynasın ve bana
gerek kalmasın. Ben başka işlerde yaparım. Ama sen
orada işi bilen oyuncu oynat o zaman hakkını ver ! Kah-
veden adam getirme ya da fabrikadan toplama. Böyle
yani, bu işi bilmeniz gerekiyor eğer işin sahibiyseniz.

nPeki sizce bir oyuncuya tek tip rol verilmesi ne kadar
doğru ? Böyle bir durumla karşı karşıya geldiniz mi?
Aslında bunun bizdeki ismi kod , koda girmek. Yani ada-
mın eli yüzü düzgündür, sarı saçları vardır ve bir yuvar-
lak gözlüğü takarlar doktor yaparlar. Aaaa yakışmış bu
rol buna diyen bir sürü kast direktörü , yapımcı bilmem
ne o adamı hep doktor rolüne çağırır. O adam ömrünün
sonuna kadar doktor rolü oynar ya da ne bileyim bir
mankeni oynayan biri mankeni, bir diğeri kötü adam
oynar yüzü buna müsaittir gibi gibi... Ama oyuncu her
rolü oynar bence ! Koda sokmamak lazım. Bende bu
kısır bir döngü ve bunu yapıyorlar. Örneğin benim ba-
şıma da geldi, isim vermeyeceğim bir kast direktörü ben
çok fazla kötü rol oynadığım için; bir baba rolü vardı,
çocuklarını arayan hapse girip çıkmış ve çocukları kayıp
... Rol dram ve bana sen dram oynayabilir misin ki, seni
göndereyim ya da dosyanı göndereyim dendi. Öyle kal-
dım ne denir ki, bu insana bu cümlesinden sonra... Bu
arada şeye de değinelim; komedyen her türlü rolü oyna-
yan demek, komik oynayan demek değil ! Bunu da hatır-
latayım istedim. Çünkü komedyen kelimesini yanlış
kullanıyorlar, yanlış kullanılıyor.
Not: Bu söyleşi arşivden alınmıştır.
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Birçok yapımda rol alan başarılı oyuncu Murat Taygur, Damga’
ya konuştu. Pandemi koşulları sebebiyle yaşanılan sıkıntılara
ve gerçekleşecek projelerine değinen Taygur; “Arş longa vita
brevis” (sanat uzun hayat kısa) hele şu pandemi geçsin güzel
şeyler olacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı

ACELE 
ETMİYORUM
Son olarak yeni projeleriniz-
den biraz bahseder misiniz? 

Göç Mevsimi var vizyona girecek olan.
Cem Davran ‘ın da rol aldığı. Onun dışında
bir tane bir dizi yazıyorum; “Baykuş Hika-
yeleri” diye... Ayrıca polisiye bir hikâyem
var o da dizi olabilir. Bir de Metin Gök-
tepe’ye atfettiğim sinema filmi yazıyorum
5 yıldır devam ediyor o proje üzerinde yo-
ğunlaşmam. Hikâye neredesiniz, Metin
Göktepe’yi de gazeteci olarak koydum
filme, özellikle üzerinde durduğum bir hi-
kaye o sebeple çok fazla acele etmiyorum.
Bir Cumhuriyet Savcısı’nın gerçek hikayesi
ama biraz değiştirdim kadın yaptım karak-
teri çünkü ismini kullanmamı istemedi hi-
kayenin sahibi. Bakalım güzel şeyler
olacak  diye düşünüyorum. En sevdiğim
sözdür: “ Ars Longa Vita Brevis” evet
Sanat uzun Hayat kısa.... Şu Pandemi hele
bir geçsin güzel günler göreceğiz...

“ “

Pandemi tüm dünyayı
kasıp kavurdu. Dünya 

tarihinde ilk kez tüm dünya-
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