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Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
geçtiğimiz günlerde Almanya'da 103 kişinin hayatını

kaybettiği sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerden Gelsen-
kirchen Belediye Başkanı Karin Welge’yi ziyaret ederek başsağ-
lığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Akgün, “Gelsenkirchen ile
20 yıllık köklü bir kardeş şehir ilişkimiz var. İyi günlerinde ol-
duğu gibi zor günlerinde yanlarında olacağız” dedi. I SAYFA 4
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Ayasofya Camii, ibadete
açılmasının birinci yıldö-

nümünde yoğun ilgi gördü. Yerli
ve yabancı turistler cami önünde
metrelerce kuyruk oluşturdu.
Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra
yeniden ibadete açılmasının
bugün birinci yıldönümü. Yerli ve
yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi
gösterdiği cami girişi önünde

metrelerce kuyruk oluştu. Ailele-
riyle gelen ziyaretçiler, sıranın
kendisine gelmesini bekledi. Bazı
kişiler ise cami etrafındaki yeşillik
alanlarda serinlemek için oturdu,
çocuklar ise oyunlar oynadı. Aya-
sofya'yı gezmeye Antalya'dan gel-
diğini belirten Sevinç Aras, "Çok
kalabalık, ilk defa böyle bir kala-
balık gördüm" dedi. I SAYFA 9
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AYASOFYA
KUYRUGU

Basın Bayramı
özgürlük getirsin

İstanbul Gazeteciler Dernek
(İGD) Başkanı Mehmet Mert, 24

Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bütün
meslektaşlarının bayramını kutlayan
Mert, “Biz bugün de geçmişte olduğu
gibi 24 Temmuz'un medya dünyasına
ifade özgürlüğü getirmesi temennisinde
bulunuyoruz” şeklinde konuştu. Mert,
gazetecilerin kendilerini özgürce ifade
edip, haber yazabildiği bir ortamda,
toplumun doğru
haber alacağı 
gerçeğinin 
altını çizdi. 
I SAYFA 5
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ÜNER, ÇATALCALILARLA

Vatandaşa hizmet
mutluluk veriyor

İKTİDARA YÜKLENDİ

Fırtına çıkarsalar
yaprak kımıldamaz

Basın Bayramı’nı kutlayan
CHP lideri Kılıçdaroğlu, isim

vermeden Cumhurbaşkanlığı İleti-
şim Başkanı Fahrettin Altun'un med-
yayı hedef göstermesini eleştirerek
"Görüyorum; seçimden köşe bucak
kaçan iktidarın atadığı sözüm ona
“iletişimciler” sizi hedef gösteriyor,
kurumlarınızı tehdit ediyor" tespi-
tinde bulundu.  Kılıçdaroğlu, “Basın
emekçilerimizin Basın Bayramı’nı
kutlarım! Görüyorum; seçimden
köşe bucak kaçan iktidarın atadığı

sözüm ona “ileti-
şimciler” sizi hedef
gösteriyor, kurum-
larınızı tehdit edi-
yor. Müsterih olun
sevgili emekçiler,
bunlardan fırtına
çıksa yaprak 
oynamaz” dedi.
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Kemal Kılıçdaroğlu

EGEMENLİK NİŞANI

Lozan için 
mesaj verdi

Milli Mücadele’nin zaferini
tescilleyen Lozan Anlaşması-

nın 98. Yılında İYİ Parti lideri
Meral Akşener’den çarpıcı bir
mesaj geldi. Akşener mesajında,
Lozan’dan egemenliğimizin nişa-
nesi olarak bahsetti. Akşener şu ifa-
deleri kullandı; “Bizlere barışın
yanında büyük bir zafer kazandı-

ran, Cumhuriyeti-
mizin varlığını
dünyaya ilan eden,
Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ü
ve istiklal mücade-
lemizin tüm kahra-
manlarını saygı,
rahmet ve minnetle
anıyorum.”
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Meral Akşener

BOĞAZ MAVİ KALDI

Bu bayram kırmızı
görüntüler olmadı

Her Kurban Bayramı’nda İs-
tanbul Boğazı’nın kana bu-

lanması görüntüleri bu sene
yaşanmadı. İstanbul Su ve Kanali-
zasyon İdaresi (İSKİ), gerçekleştir-
diği çalışmalarla, Boğaz’a kurban
kanlarının akmasının önüne geçti..
Bölgenin tüm atıksu problemlerini
çözmek amacıyla çalışmalarını sür-
düren İSKİ, Üsküdar Beylerbeyi
Mahallesi’ndeki, Abdullahağa Cad-
desi, Beylerbeyi İskele Caddesi ve
Yalıboyu Caddesi’nde inşa ettiği
atıksu hatlarıyla İstavroz Deresi’ne
dökülen kurban kanlarını, Kü-
çüksu-Beylerbeyi Atıksu Tüneli’ne,
buradan da Küçüksu Atıksu Arıtma
Tesisi’ne ulaştırdı. Böylece İstanbul
Boğazı’nda yaşanan olumsuz gö-
rüntüler bu sene yaşanmadı. 
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BÜYÜKŞEHİR’İ YALANLADI
İstanbul Havalimanı Taksi-
ciler Kooperatifi Yönetim

Kurulu Başkanı Fahrettin Can,
kamuoyunda gündeme gelen
farklı ücret tarifesi iddialarına yö-
nelik yazılı basın açıklamasında
bulundu. İddiaların gerçeği yan-
sıtmadığını belirten Can, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB)
İstanbul Havalimanı'ndaki 400
taksinin ruhsatını askıya alma ka-
rarına da tepki gösterdi. İstanbul
Havalimanı Taksiciler Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı Fahret-

tin Can yazılı açıklamasında, “İs-
tanbul Havalimanı Taksiciler
Kooperatifi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Fahrettin Can, “İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi 400 taksiyi
bağladı” başlıklı haberlerle taksici
esnafı olarak haksız yere itham-
lara maruz kalmamız üzerine bu
açıklamayı kamuoyu ile paylaşma
gerekliliği ortaya çıkmıştır. Aynı is-
tikamete giden iki takside farklı
ücret tarifesi uygulandığı yönün-
deki iddialar gerçeği yansıtma-
maktadır” şeklinde konuştu.
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İDDİALARI İSPATLASINLAR

Taksimetrelere müdahalenin
söz konusu olmadığını belir-

ten Fahrettin Can İBB'nin kararına
tepki göstererek, “Taksimetre üretici
firmaları sertifikasyonu, taksimetre
standartları, kalibrasyon ve mühür-
leme işlemleri, Türkiye Cumhuriyeti
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafın-
dan belirlenmekte ve denetlenmekte-
dir. Bu sürecin dışında taksimetrelere
herhangi bir müdahalede bulunul-
ması söz konusu değildir. Kamuoyu
bu tür haberlerle yanlış bilgilendiril-
mektedir. Haberde yer alan iddiaları

kabul etmediğimizi altını özellikle çiz-
mek isteriz. İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi'nin ‘iTaksi' platformuna dahil
olunması için ortaya koyduğu bu da-
yatma ile taksilerin ruhsatlarına el
koyma girişimini reddediyoruz” ifa-
delerine yer verdi. İlgili kurumlarca
denetime açık olduklarını söyleyen
Can, “İddia sahiplerini bu açıklama-
larını ispat etmeye davet ediyor, 
İstanbul Havalimanı yolcuları için
uygulanan taksimetre ücret tarifeleri-
nin denetime her zaman açık 
olduğunu vurguluyoruz” dedi.
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Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dekanı ve

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Mustafa Necmi İlhan, Kur-
ban Bayramı'nda yaşanan
sosyal hareketliliğin tedirgin-
lik oluşturduğunun söyledi.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
İlhan, yaptığı açıklamada
şunları söyledi: “Corona

virüs vakalarının ortaya çık-
masında hepimiz biliyoruz ki,
kalabalıkta bir araya gelme,
özellikle havasız mekanlarda
bir araya gelme ve nüfusun
yoğunlaşması en büyük
etken. Artık bunu bir buçuk
yıldır tüm dünya öğrendi.
Herkes daha dikkatli olmak
zorunda. Bunun dönüşü
yok” dedi. I SAYFA 9
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İstanbul'un ilk tekstil fabrikası
Feshane'nin Tasavvuf Müze-

si'ne dönüştürüleceği restorasyonun
yüzde 60 tamamlandı. Fes üretimi
için 1833 yılında inşa edilen Feshane
tarihinin en kapsamlı restorasyon 
sürecine girdi. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından 2018 yılında
başlatılan restorasyon çalışmaları

yüzde 60 ora-
nında tamam-
landı. 35 milyon
liraya mal ola-
cak restorasyon
çalışması 
2022 yılında 
tamamlanacak. 
I SAYFA 9
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KORONAVİRÜS GERİ GELİYOR!

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi
İlhan, “Maalesef bir parça uyum sorunu yaşadığımız için va-
kaların arttığına şahit oluyoruz. Bir süre daha bu artış trendi
yaşanacak gibi gözüküyor” açıklamalarında bulundu

Feshane yüzde
60 tamam

Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, Akalan Mahal-

lesi'nde vatandaşlarla bir araya
geldi. Dün öğle saatlerinde gerçek-
leştirdiği ziyaret kapsamında ma-
halle sakinleriyle sohbet etme fırsatı
bulan Üner, “Bizim için her zaman
sizin öncelikleriniz öndedir. Vatan-
daş ne derse o, anlayışına sahibiz.
Bizlere de siz değerli vatandaşları-
mıza hizmet etmek her zaman
mutluluk veriyoruz. Bizim hizmet
anlayışımız dün böyle idi bugün de
böyle olacak. Akalan Mahallesi
dahil Çatalca'daki her mahallemiz
için canla başla çalışacağız” dedi.
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BAŞAKŞEHİRLİLERE SESLENDİ

Lütfen herkes
aşısını olsun

Başakşehir Belediye Başkanı
Yasin Kartoğlu, son günlerde

artan koronavirüs vakalarına dikkat
çekerek herkesi aşı olmaya çağırdı.
Kartoğlu, “Kovid-19 salgınına karşı
en büyük gücümüz aşı olmaktır.
Beyaz koyu onay işaretiSevdikleri-
mizle her zaman bir arada olmak
için en yakın sağlık kuruluşuna gi-
derek aşımızı yaptıralım. Tıbbi
maskeli suratMaske, mesafe ve te-
mizlik kurallarına mutlaka uyalım”
dedi. Kartoğlu'nun
bu yorumunu des-
tekleyen ilçe sakin-
leri de aşı
karşıtlarına karşı
hükümetin ikna
edici sağlık politika-
ları üretmesi gerek-
tiği fikrini savundu.
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Yasin Kartoğlu

İŞTE GERÇEK SEVGİ

Kuzuya evladı
gibi bakıyor

Kumburgaz'da köpek eğit-
menliği yapan İmam Bingöl,

annesinin kabul etmediği ve doğ-
duğu andan itibaren beslemeye baş-
ladığı üç aylık kuzuyu bir an olsun
yanından ayırmıyor. 'Müfit' ismini
verdiği kuzusuna bir bebek gibi ilgi
gösteren Bingöl, "Kurban Bayramı
geldi ama biz kesmeyi kesinlikle dü-
şünmedik. Çocuğumuz gibi bizimle
birlikte büyüyecek" dedi. Kumbur-
gaz'da yaşayan İmam Bingöl
doğum yapan koyunlarının yavru-
sunu kabul etmeyip beslemediğini
gördü. I SAYFA 16
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İBB VE HAVALİMANI TAKSİCİLERİ KARŞI KARŞIYA GELDİ

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Can,
İBB’nin 400 taksinin ruhsatını askıya alma kararına yönelik tepki göstererek, “İstanbul
Büyükşehir Belediyesinin ‘iTaksi’ platformuna dahil olunması için ortaya koyduğu bu
dayatma ile taksilerin ruhsatlarına el koyma girişimini reddediyoruz” diye konuştu

DAYATMALARI
REDDEDERIZ!

Fahrettin Can

Sayfa 3
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İstanbul Gazeteciler
Dernek (İGD) Başkanı

Mehmet Mert



Vücut metabolizmasının artan sıcaklık ve nem
durumuna göre gerekli uyumu sağlamaya çalıştı-
ğını ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi

(İGÜ) Öğretim Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurten
Elkin, "Aşırı şişmanlık, sıvı kaybı, madde kullanımı, kalp
hastalığı ve bazı ilaçların kullanımı terlemeyi etkileyen fak-
törlerdendir. Diyabet ve kalp hastalıkları gibi koroner has-
talıkları olanlar, 65 yaş üstü ve yalnız yaşayan yaşlılar,
gebeler, açık alanda çalışanlar, bakıma muhtaç olan birey-
ler, sokak çocukları ve evsizler ile bazı depresyon, uyku ilaç-
ları gibi ilaçları kullananlar en çok risk taşıyan gruptur”
uyarısında bulundu.

15 faktörlü koruyucu alın

Günün en sıcak saatleri olan saat 10.00 ile 16.00 arasında
zorunlu kalınmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulu-
nan Dr. Nurten Elkin, “Açık alanda çalışması gereken bi-
reyler; güneş altında korunmasız kalmamaya çalışmalılar
ve sık sık tuz içeren sulu gıdalar almaya dikkat etmelidirler.
Dışarda mümkün olduğunca; açık renkli ve pamuklu ku-
maşlardan oluşan giysiler giyilmeli, ayrıca şapka ve güneş
gözlükleri de kullanılmalıdır. Güneş ışınlarının dik geldiği
saatlerde güneşlenilmemeli ve bu saatin dışında denize gir-
mek isteyenlerin en az 15 koruma faktörlü güneş koruyucu
kremleri kullanmaları gerekmektedir” diye konuştu.

Bol bol su için

Aşırı sıcaklarda ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması ge-
rektiğine vurgu yapan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurten
Elkin şu uyarılarda bulundu: "Yoğun fiziksel aktivitenin ya-

pılması için sabah ve akşam saatleri tercih edilmeli.
Kapalı alanların iyi havalandırılması gerekli olup
bebek, çocuk, engellilerin ve evcil hayvanların ka-

palı ve park etmiş araçlarda kesinlikle bırakılmaması
gereklidir. Vücut ısısının yükselmemesi için sık sık duş alın-
malı; bunun mümkün olmadığı durumlarda ayaklar, eller,
yüz ve ense soğuk suyla ıslatılmalı veya silinmelidir. Su-
sama hissine bakılmaksızın her gün en az 2-2,5 litre sıvı tü-
ketilmelidir. Sıvı alımında su içmek esas olmakla beraber,
su dışı sıvı alımında kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt,
ayran ve meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir. Kafein
içeren içecekler yerine de süt, meyve suyu, ıhlamur ve kuş-
burnu gibi bitki çayları tercih edilmelidir. Çünkü kafein,
alkol ve fazla miktarda şeker içeren içecekler vücutta daha
fazla sıvı kaybına yol açabilmektedir. Mide kramplarına
neden olabileceği için çok soğuk ve buzlu içecekler tercih
edilmemelidir. Hastanın özel sağlık sorunu ya da kullan-
dığı ilaçlara bağlı olarak da hekim tarafından sıvı kısıtlama-
larının olduğu istisnai durumlar mevcut olabilir."

M edipol Mega Hastanesi Fiziksel
Tıp ve Rehabilitasyon Bölü-
münden Doç. Dr. Didem Sez-

gin Özcan, son yıllarda popüler hale gelen
glutatyon tedavisine ilişkin merak edilen-
leri açıkladı. Doç. Dr. Didem Sezgin
Özcan, glutatyonun tüm hücrelerde doğal
olarak üretilen ve 3 tane aminoasidin bir-
leşmesiyle oluşan çok güçlü bir antioksi-
dan olduğunu belirtti. Doç. Dr. Didem
Sezgin Özcan, “Vücudumuzda aslında
hem kendi hücrelerimizde üretilen hem de
dışardan takviye olarak alınabilen çok çe-
şitli antioksidanlar mevcut. Fakat kendi
hücrelerimizde sentezlenen glutatyonun
bunlar arasındaki en önemli antioksidan
olduğunu söyleyebiliriz. Vücudumuzda
hücresel düzeyde besinlerin oksijenle yakıl-
ması ve çeşitli metabolik işlemler sonucu
serbest radikaller oluşur. Antioksidanların
görevi, hücrelerde açığa çıkan serbest radi-
kalleri etkisiz hale getirmek ve oluşturabile-
ceği hasarı engellemektir. Hücrelerin enerji
santralleri olan mitokondrilerin sağlıklı bir
şekilde çalışması için vücudumuzda ihti-
yacı karşılayacak düzeyde antioksidan bu-
lunması gerekir” diye konuştu.

Soğanı da eksik etmeyin

Vücudumuzda sentezlenen glutatyon mik-
tarına da değinen Doç. Dr. Didem Sezgin
Özcan, şöyle devam etti: "Vücudumuzda
doğal olarak üretilen glutatyon miktarı
yaşlanma ile azalır. Özellikle serbest radi-
kal üretiminde artışa neden olan iç ve dış
faktörler nedeniyle ihtiyacın arttığı durum-
larda da yetersiz hale gelebilir. Glutatyon
seviyesinde azalmaya neden olan durum-
lara örnek olarak stres, kötü beslenme,
alkol, sigara, ilaçlar, toksik maddeler, ağır
metaller, uyku bozukluğu, otoimmün has-
talıklar ve romatizmal hastalıklar gibi kro-
nik hastalıkları sayabiliriz. Hasarlı hücreler
yaşlanmanın, hastalıkların ve tümöral olu-
şumların kapısını açar. Glutatyon seviye-
sini arttırmada sentez için gerekli olan
aminoasitlerden zengin bir beslenme öne-
riyoruz. Ayrıca glutatyon ve çeşitli mineral
ve vitaminleri içeren besin takviyelerinden
de faydalanabiliriz. Bu anlamda et, yu-
murta ve balık gibi hayvansal kaynaklı be-
sinlerin yanı sıra; özellikle kükürt içeren
sarımsak, soğan, brokoli, lahana, su teresi,
karnabahar gibi sebzeler diyetimizde yer
almalıdır. Folat, biotin, B6 ve B12 vitamin-
lerini içeren karaciğer, ıspanak, Brüksel la-
hanası, fındık, mercimek, kuşkonmaz,
avokado, börülce ve maydanoz gibi besin-
ler de tüketilmelidir. Yine kurkumin içeren
zerdeçal, selenyum, N- asetil sistein, alfa li-
poik asit, magnezyum, çinko, C ve E vita-
minleri de glutatyon seviyelerini
arttırmada bize destek sağlar. Bunların
yanı sıra düzenli yapılan aerobik egzersizin
de glutatyon seviyelerini arttırmada
olumlu etkisi bulunur."

En etkili yol takviye

Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, glutatyon

takviyelerinin oral ya da damar yoluyla da
alınabildiğine dikkati çekerek “Oral form-
daki takviyelerden lipozomal glutatyon
formu haricindekilerin, midede sindirime
uğradığı için emilimi yeterli olmamaktadır.
Genel olarak vücuttaki glutatyonu arttır-

manın ve aktif kullanılma-
sını sağlamanın en etkili yolunun glutat-
yonu damar yoluyla almak olduğunu
söyleyebiliriz. Damardan yapılan glutat-
yon uygulamaları, genellikle haftada bir
seans olmak üzere toplam 5 uygulama

şeklinde yapılır. Glutatyon tek başına uy-
gulandığında her 1 seans 10-15 dakika
kadar sürmektedir. Fakat C vitamini ya da
alfa lipoik asit ile kombine halde uygulana-
caksa uygulama süresi artış gösterir” de-
ğerlendirmesinde bulundu.
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Vücuttaki en önemli antioksidan olan glutatyonun yaşla birlikte azaldığını belirten Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, “Sağlıklı kalmak, yaşlanmayı
yavaşlatmak, hasarlı hücreleri onarmak, bağışıklığı güçlendirmek için glutatyon yeterli düzeyde tutulmalı. Glutatyon uygulamalarının kronik
yorgunluk sendromu, depresyon, fibromiyalji, iltihaplı romatizmal hastalıklar gibi yaygın bir kullanım alanı mevcut” dedi. Özcan, et, yumurta,
balık, sarımsak, soğan, brokoli, lahana, su teresi, maydonoz, karnabahar gibi sebzelerin beslenmede yer alması önerisinde bulundu

Doç. Dr. Sezgin Özcan, damardan glutat-
yon uygulamasının önerildiği hastalıkları
şu şekilde açıkladı: "Sağlıklı kalmak,
hastalıklardan korunmak, yaşlanmayı
yavaşlatmak, hasarlı hücreleri onarmak,
bağışıklığı güçlendirmek, enflamasyonu
kontrol etmek, ağır metal ve toksinleri
etkisiz hale getirip atabilmek için glutat-
yonun vücudumuzda yeterli düzeyde tu-
tulması gerekir. Glutatyon seviyelerinin
arttırılması vücut enerjisinin ve kas per-
formansının artmasını sağlar. Eklem ve
kaslarda oluşan ağrıları azaltır. İnsülin
direncini azaltır ve karaciğer yağlanma-

sında tedaviyi kolaylaştırır. Uyku kalite-
sini arttırır, zihinsel odaklanmayı sağlar.
Glutatyon uygulamalarının kronik yor-
gunluk sendromu, depresyon, fibro-
miyalji, iltihaplı romatizmal
hastalıklar (romatoid artrit, ankilozan
spondilit, vb.), ağır metal ve toksik
yüklenmeler, Parkinson ve Alzheimer
gibi dejeneratif nörolojik hastalıklar, in-
sülin direnci ve diyabet, sporcu desteği
olarak, kanser tedavisi sonrası destek
tedavisi ve çeşitli cilt hastalıklarında ol-
duğu gibi yaygın bir kullanım
alanı mevcuttur."

Vücudu temizler

SArımSAk ye
yorgun duSme

Online zayıflamaya ilgi arttı
Pandemi döneminde hare-
ketsizlik başta olmak üzere
çeşitli nedenlerden kilo al-

maya daha elverişli bir ortam oluştu.
Bu zorlu süreçte danışanlara online
diyetin yanı sıra yaşam koçu desteği
de sağladıklarını belirten Songül Yıl-
dırım'ın kurucusu olduğu Sade
Derma Estetik Merkezi Beslenme ve
Diyet Uzmanı Mine Merve Erkan,
"Online diyet uygulaması sayesinde
zayıflama ve sağlıklı beslenme imkanı
sunduk. Pandemi döneminde genel-
likle sedanter yaşama geçildi. Biz de
burada hemen devreye girerek diyetis-
yen ve yaşam koçu desteği sağlamak
için harekete geçtik. Bu süreçte kilo
veren kişileri spor yapmaya yönlendir-
dik aynı zamanda yaşam koçu prog-
ramıyla da destek verdiğimiz için çok
daha olumlu sonuçlar elde ettik. İz-
mir'in yanı sıra tüm Türkiye'den çok
sayıda danışanımıza ulaştık. Farklı ül-
kelerden bize ulaşan danışanlarımıza
da destek vermeye devam ediyoruz"
ifadelerini kullandı.

Dengesiz beslenmek sağlıksız

Dengeli beslenmenin önemini anlatan
Mine Merve Erkan, online diyet ve
yaşam koçu desteğiyle danışanlarını
pandeminin olumsuz etkilerinden
uzak tuttuklarına dikkati çekerek söz-
lerini şöyle sürdürdü: "Pandemi döne-

minde evde kalan çoğu kişi kilo alır-
ken, bizler danışanlarımızı bu süreç-
ten uzak tutarak kilo vermelerini ve
pandemi sonrası normalleşme süre-
cine daha kolay uyum sağlamalarını
sağladık. 
Dengesiz beslenme vücutta stresi art-
tıran bir duruma neden oluyor. Yanlış
beslenir ya da ya da yanlış diyetler uy-
gularsanız vücut stresi daha da artar.
Ne kadar sağlıklı, dengeli ve doğru
beslenirseniz vücudunuz o kadar ra-
hatlar. Tempolu çalışan da biriyseniz;
dengeli beslendikçe verimlilik artmaya
başlar."

Zaman mekan problemi önemli

Online diyetin zaman ve mekan avan-
tajı olduğunu vurgulayan Erkan, "On-
line destek sağlamak zaman ya da
mekan problemini ortadan kaldırıyor.
Biz danışanımıza, danışanımız da
bize istediği zaman ulaşabiliyor. Dışa-
rıda yemek yemek isteyen danışanımız
anında menüyü bize ulaştırıyor. Biz
de menüye bakarak hangi yemekleri
tüketmesi gerektiğini söylüyoruz.
Yemek istediği üründe porsiyon kont-
rolü yapmasını sağlıyoruz. Eğer alkol
tüketmek istiyorsa sonrasında ne ye-
mesi gerektiği konusunda bilgi sağlı-
yoruz. Verdiğimiz destek sayesinde
danışanlarımız kilo vererek süreci çok
daha sağlıklı atlatıyor" diye konuştu.

Aşırı sıcaklara
dikkat edin
Sıcak havaların çeşitli sağlık sorunlarını 
beraberinde getireceğini belirten Halk Sağlığı
Uzmanı Dr. Nurten Elkin, terlemenin vücut ısısının
korunması açısından önemli olduğunu ifade etti.
Bebeklerde, yaşlılarda ve kronik hastalığı olan
kişilerde tek başına terlemenin yeterli olmadığını
anlatan Dr. Elkin, "Sık sık duş alınmalı, ayaklar,
eller, yüz ve ense soğuk suyla ıslatılmalı, susama
hissine bakılmaksızın her gün 2-2,5 litre sıvı
tüketilmeli” dedi

Pandeminin neden olduğu kilo problemi, online
diyet ve yaşam koçu desteğiyle tersine döndü.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Merve Erkan,
"Danışanlarımız online diyetle birlikte yaşam
koçu programlarımızı tercih ediliyor. Kişiler kilo
verirken aynı zamanda psikolojik olarak daha
da rahatlıyor" dedi
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EyÜPSUlTAN'dA 3 aracın karıştığı zincir-
leme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Ya-
ralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza

Eyüpsultan İstanbul Havalimanı yolu İhsaniye Mev-
kii'nde meydana geldi. İddiaya göre Göktürk istika-
metinden havalimanı yönüne doğru hızla ilerleyen
34 AS 7182 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon
hakimiyetini kaybederek, emniyet şeridinde bekleyen
E MA 1453 Almanya plakalı araca arkadan çarptı.
Kazanın etkisiyle savrulan E MA 1453 plakalı oto-
mobil de önünde park halinde bulunan 34 EHM
665 plakalı otomobile çarptı. Üç otomobilin karıştığı
trafik kazası sonucu yaralanan 4 kişi ambulanslarla
hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre
kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.  

ŞilE’dE dün 11.00 sırala-
rında boğulma vakasını
haberleştirmek için görev

yapan A Haber muhabiri Çağdaş
Evren Şenlik ve kameramanı Ayhan
Arıtürk, burada basın açıklaması sı-
rasında cankurtaran görevlisi olan 5

kişi tarafından saldırıya uğradı. Sal-
dırı sırasında kamera ve cihazları da
zarar gören basın mensupları, darp
raporu alarak kendilerini tehdit ve
darp eden şüpheliler hakkında şika-
yetçi oldu. Soruşturma kapsamında
Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekip-

leri, cankurtaran A.Ç.’yi (35) yaka-
layarak gözaltına aldı. Şüpheli, Şile
Polis Merkezi Amirliğindeki ifade
işlemlerinin ardından Şile Adliye-
sine sevk edildi. Diğer firari şahıs
H.A.’yı ise yakalama çalışmaları
sürüyor.

KÜÇÜKÇEKMEcE'dE iki grup arasında
çıkan kavgada başından yaralanan
Osman G. (35) hayatını kaybetti. Olayla

ilgili gözaltına alınan ve birçok suç kaydı bulunan 3
kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğre-
nildi. Olay dün akşam saatlerinde Kanarya Mahal-
lesi, Balıkçın Caddesi'nde meydana geldi. İki grup
arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan
tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların olay yerine
akrabalarını çağırması üzerine büyüyen kavgada si-
lahlı çatışma çıktı. Çıkan silahlı çatışmada Osman
G. (35) başından, Sezgin Ö. (35) ise bacağından
yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağ-
lık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine
gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Başından
yaralanan Osman G.’nin hayatını kaybettiği öğre-
nildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler Ş.A
(21), M.H.T. (24) ve F.E.'nin (23) "Kasten yara-
lama", "Hırsızlık", "Uyuşturucu" dahil olmak üzere
birçok suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi. Olayla
ilgili soruşturma sürüyor.

OlAy akşam saatleirnde
Menderes Mahallesi,345
Sokakta bulunan apart-

manda meydana geldi. Apartman giri-
şindeki elektrik panosunda yangın
çıktı. Yangını fark eden apartman sa-
kinleri itfaiye haber verdi. İhbar üze-
rine olay yerine gelen itfaiye ekipleri
yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında dumandan etkilenen felçli
bir kadınla, hamile olduğu öğrenilen
bir başka kadın ambulansla hastaneye
kaldırıldı. Yaşanan olayı anlatan bina
sakinlerinden Hatice Tombul, “Ağır Bir
koku vardı. Trafo ve saatler patlamaya

başladı. Sonra yangın çıktı. Duman-
dan bazıları zehirlendi. İtfaiye ve am-
bulans geldi. Birkaç kişi dumandan
etkilendi. Ambulans onları hastaneye
götürdü. Bende burada birinci katta
oturuyorum. Patlama olunca dışarıya
çıkmıştı" diye konuştu.  Huzur Apart-
manı'ndaki yangını söndüren itfaiye
ekipleri, istasyona dönmekte zorlandı.
İtfaiyeye ait merdiven aracı, 345 So-
kak'ta hatalı park edilen iki otomobil
nedeniyle sokaktan çıkmadı. İtfaiye
personelinin, otomobil sahiplerine
ulaşmasıyla, itfaiye aracı istasyona
hareket etti.

Esenler’de yangın paniği

Zincirleme
kaza: 4 yaralı

Kavganın sonu
ölüm oldu

Bir kurtuluş hikayesi

Gazetecilere saldıran cankurtaran adliyede

M asanın üzerinde bulduğu bezle
parmak izi bırakmamak için do-
kunduğu her yeri silen kişi, daha

sonra camdan çıkarak olay yerinden uzak-
laştı. İş yeri sahibi Halil İbrahim Keten,
"Sabah 05.30 civarlarıydı. Bir kişi buraya
gelmiş, gelen giden var mı diye önce etrafı
kontrol ediyor. Daha sonra camı açıp içeri
giriyor. Mutfak kısmına kasayı açıyor. Bir
miktar para alıyor. Sonra personelin bahşiş
kutusundaki paralarını alıyor. Çıkmadan
önce mutfakta bulunan bir bezle dokun-
duğu her yeri temizliyor. Gerçekten ben iş-
çiliğini beğendim. İyi temizlik yapıyor.
Haftada bir gün gelsin camlarımızı silsin,
biz 150 TL veririz.  Böyle heyecan yaratma-
sın. Yüzünde maske vardı. Maske artık hır-
sızların kendini kamufle etme şekli olmuş.
Herkes maske ile geziyor. Bu da dikkat çek-
miyor" dedi.

O anlar kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntü-
lerde, iş yerinin önünde bir süre oyalanan
şüphelinin, camı açarak içeri girerek kasa-
nın bulunduğu bölüme yöneldiği görülü-
yor. Kasayı açan kişinin kasa da bulunan
bir miktar parayı ve iki paket sigarayı aldığı
kameraya yansıyor. Masanın üzerinde bu-
lunan bahşiş kutusunda da bulunan bir
miktar parayı alan kişi, iş yerinde bulunan
bir bez parçasıyla dokunduğu her yeri 
silerek, daha sonra iş yerinden çıkıyor.

EN TEMIZ HIRSIZ!

Esenler'de, 6 katlı apartmanın elektrik panosunda mey-
dana gelen patlamada, binayı duman sardı. Yoğun du-
mandan etkilenen iki vatandaş hastaneye kaldırıldı.
Yangını söndüren itfaiye ekipleri, sokakta hatalı park eden
otomobiller nedeniyle, istasyona dönmekte zorluk yaşadı

Şile'deki boğulma vakalarını haberleştirmek üzere sahilde bulunan basın
mensuplarını darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan cankurtaran görev-
lisi, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Sultangazi'dekafeden yaklaşık 400 lira çalan kişi, dokunduğu her yeri silerek parmak izlerini yok etti.
O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, kafe sahibi Halil İbrahim Keten, "İyi temizlik
yapıyor. Haftada bir gün gelsin camlarımızı silsin, biz 150 lira veririz" açıklamalarında bulundu

Sultangazi'de
okulun demir
korkuluğunda

iple asılmış
kedi bulundu.

İple asılarak
öldürülen ke-

diyi gören ma-
halle sakinleri
tepki gösterdi

Bu resmen canilik!
OlAy, 50. Yıl Mahallesi F Cad-
desi'nde meydana geldi. Çevrede
oyun oynayan çocuklar, cadde

üzerinde bulunan Nene Hatun Kız Meslek
Lisesi'nin duvar korkuluğunda hareketsiz
bir şekilde duran kediyi fark etti. Kedinin
yanına gelen çocuklar, kedinin iple okulun
bahçe duvarının demir korkuluklarına asıl-
dığını gördü. Çocuklar durumu çevreden
geçen vatandaşlara iletti. Gördükleri man-
zara karşısında şoke olan vatandaşlar du-
rumu Sultangazi Belediyesi Veteriner İşleri
Şefliğine bildirdi. Olay yerine gelen bele-
diye ekipleri, kediyi asılı olduğu yerden çı-
kartarak götürdü.Yaşanan vahşete tepki
gösteren bir mahalle sakini, "Bunu yapan
insan olamaz. Bunu yapan insanlara da
her şeyi yapar. Biz insanoğlu olarak her
şeyi hak ediyoruz" diye konuştu.  

Gördükleri manzara karşısında
şoke olan vatandaşlar durumu 
Sultangazi Belediyesi Veteriner İş-
leri Şefliğine bildirdi. Olay yerine
gelen belediye ekipleri, kediyi asılı
olduğu yerden çıkartarak götürdü.

AvcılAr'dA Merkez Ulu Camii otopar-
kındaki 4 kişilik asansöre 4'ü çocuk 8 kişi
binince kabin 2 kat sonra durdu. Asan-

sörde mahsur kalan 8 kişi itfaiye ve görevlilerin ça-
bası ile 45 dakika sonra kurtarıldı. Cuma günü saat
14.30 sıralarında Merkez Ulu Camii Otoparkı'ndaki
4'ü çocuk 8 kişi, 3 kat yukarıdaki Reşitpaşa Cadde-
si'ndeki cami girişine çıkmak için asansörü çağırdı.
Gelen kabine binen 8 kişi 2 kat çıktıktan sonra kabi-
nin durması ile paniğe kapıldı. Kabinin kapısını ara-
layarak hava almaya çalışan asansör kabinindekiler
seslerini duyuramadı. Asansördekilerden biri tele-
fon ile yakınını arayarak gelmesini isterken, durum
itfaiyeye haber verildi. Gelen itfaiye ekibi, müdahale
için kapasitesinin çok üzerinde kişinin bindiği asan-
sördekilerden kapının kapatılmasını istedi. Ancak,
kapı sık açılınca çalışma gecikti. Haber verilmesi
üzerine gelen asansör firmasının görevlisinin de ça-
bası ile asansör, üst kata çekilirken, olası müdahale
için 3 ambulans sevk edildi, Avcılar Emniyet Mü-
dürlüğü'nden de ekip geldi. Çalışmaların olumlu
sonuç vermesi üzerine herkes rahat soluk aldı.
Asansörden çıkarılan 8 kişi ambulanslara götürü-
lürken durumlarının iyi olduğu görüldü.



1 7 Temmuz benim için çok özeldi.
Doğum günüm olması ve Sivas EN’
leri ödüllerini organize eden Sivas

Bileşenleri Yönetim Kurulu tarafından
sunum ekibine dahil olmam doğum günüme
ayrı bir anlam kattı.

29.04.2019 tarihinde farklı meslek kol-
larında faaliyet gösteren Sivas sevdalısı bir
grup tarafından gönüllülük esasına uygun
olarak görev alınmasına karar verilerek
Müslüm TÜRKCAN Başkanlığında
Sivas Bileşenleri kurulmuştur.

Sivas Bileşenleri amaçları:
Alanında başarılı olmuş Sivas ile özdeş-

leşmiş insanlarımızın emeklerini, tecrübele-
rini kısaca hayat hikayelerini paylaşmak ve
yeni neslin bu hikayelerden ilham almasını
sağlamak.

Sivas için, Sivaslı için etkili ve başarılı 
işlere imza atmış fakat değerinin 
bilinmediğini, anlaşılmadığını düşünen 
hemşerilerimize sizi görüyoruz, duyuyoruz
ve takdir ediyoruz demek.

Toplumumuzda her alanda nitelikli 
Sivaslıların tespit edilmesi ve desteklenerek
farkındalık yaratılması.

Ortak projelerde iş dünyasında birliktelik-

lerinin sağlanması, iyi günde, kötü günde
birlik beraberlik mesajları verilmesi.

Sivaslıların her alanda sahip olduğu
gücün tüm kamuoyunda belirgin hale
getirilmesi.

Sivas ile ilgili çalışmaların tanıtımının
ve takibinin yapılarak şehrimizin 
prestijinin arttırılması.

Sosyal sorumluluk projelerine 
kılavuzluk edilmesi.

Bu kadar anlamlı, kendi değerlerin
sahip çıkan, gönüllülük esasına dayanan
oluşumun bir parçası olmak ve tescilli yi-
ğido olmak beni çok mutlu etti. Ekim
ayında düzenlenecek etkinlikte bende 
görevliyim.

Değerli dostlarımın, benim doğum gü-
nüme olan ilgi ve alakaları oldukça şı-
marttı. Tabii ki yine çok beğendiğim,
Arada Restoranın Üsküdar’ da bulunan
yeni şubesi Arada Blue City İstanbul’ u en
iyi yansıtan mavi ağırlıklı harika 
mekânında…

Lübnan mutfağının özel çeşitleri başta
olmak üzere hem Türk ve Ortadoğu mutfa-
ğından enfes lezzetleri sizlerle buluşturan
farklı bir yer Arada Cafe. Kışın da hizmet
veren şömineli terası, içeri adımınızı attı-
ğınız anda sizi etkisi altına alan özel deko-
rasyonu ve güler yüzlü personeli...

Makale yazmak için gittiğim mekânda
bir anda doğum günü pastasıyla karşılan-
mak çok güzel bir sürprizdi. İşletme sahibi
Enes Bey: Arada İstanbul projesinden ha-
berdar etti. Şimdiden duyurulur.

Bu hafta  bu kadar Gönül Doğan yeter
sanırım. Mutlu gelişmeleri sizinle 
paylaşmak güzeldi. İyi ki varsınız.

Sivas EN’leri
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Çocuklar için
park müjdesi

Oynaya oynaya
eğlenecekler

esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü, ilçe genelinde bulunan park-
larda yenileme çalışmalarına devam ediyor.
Vatandaşların dinlenebileceği, çocukların
ise keyifli vakit geçirebileceği yeşil alanları
artırmaya çalışan ekipler, ilçedeki mevcut
parkların bakımlarının yanı sıra ihtiyaç du-
yulan mahallelere de çocuk oyun parkları
yapıyor. Ekipler, çalışmalar kapsamında
Bağlarçeşme Mahallesi Hüseyin Gürocak
Parkı içerisinde yer alan yaklaşık 220 met-
rekarelik alana orman temalı çocuk oyun
grubu kurdu. Yetişkinleri de unutmayan
ekipler, park içerisine çeşitli spor aletleri 
de yerleştirdi.

Revize işlemleri sürüyor

İlçe genelindeki parklarda revize işlemlerine
devam ettiklerini söyleyen Esenyurt Beledi-
yesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Peyzaj
Mimarı Deniz Karakoç, “Bağlarçeşme Ma-
hallemizde bulunan Hüseyin Gürocak Par-
kı’mıza orman temalı oyun grubumuzun
kurulumunu yaptık. Temamızla uyumlu
olarak kauçuk döşememizi yaparak yetiş-
kinler için fitness aletlerini kurduk” dedi. 

istanBul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
pandemi döneminde okullardan ve sokak-
lardan uzak kalan çocuklar için gerçekleş-
tirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekledi.
Arkadaşlarından, oyun alanlarından uzak
kalan çocuklar “Oynaya Oynaya” başlıklı
etkinliklerde, mahallelerine gelen gezici bir
kumpanyanın oluşturduğu kortejle sokak-
larda dolaşarak gösteri alanına ulaşıyor.
Çocukların yanı sıra 7’den 70’e tüm ma-
hallelinin eğlenceli zaman geçirmesini
amaçlayan projede sirk sanatları, dans, yer
akrobasisi gibi gösteriler teatral bir konsept
içinde sergileniyor. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı-
nın, öncelikle İstanbul’un gösteri alanla-
rına uzak bölgelerinde gerçekleştirdiği
etkinlikler; haftada iki gün 4 ayrı semtte,
toplamda 220 mahalledeki çocuklara ve ai-
lelerine ulaşacak. İstanbulluları bir arada
güldürmeyi, neşelendirmeyi amaçlayan
mahalle karnavalları, 10-11 Temmuz’da
Anadolu Yakası’ndan başladı ve 12-14, 17-
18, 26-28 ve 30-31 Temmuz tarihlerinde
şehrin her iki yakasında devam edecek. Et-
kinlik programı ile ilgili ayrıntıları; @İBB
Kültür Sanat   Instagram, İBB Kültür
Sanat Facebook,   ibb_kultur Twitter he-
saplarından ve kultursanat.istanbul web
sayfasından takip edebilirsiniz.

Esenyurt Belediyesi,
Bağlarçeşme Mahalle-
si’nde bulunan Hüseyin
Gürocak Parkı içerisin-
deki atıl alana çocuklar için
‘Orman’ temalı çocuk parkı
oyun grubu, yetişkinler için
ise spor aletleri yerleştirdi

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, oyun oynamak,
öğrenmek, eğlenmek her
çocuğun hakkı dedi ve
sokaklara “Oynaya Oynaya”
projesiyle neşe getirdi

B üyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, geçtiğimiz günlerde
Almanya'da 103 kişinin hayatını

kaybettiği sel felaketinden en çok etkile-
nen bölgelerden Gelsenkirchen Belediye
Başkanı Karin Welge’yi ziyaret ederek
başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini
iletti. Almanya'nın Rheinland-Pfalz ve
Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerindeki mey-
dana gelen ve “Yüzyılın Felaketi” olarak
adlandırılan sel ve su baskınlarında yüz-
den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Sel fela-
ketinden en fazla etkilenen bölgelerden
biri de Büyükçekmece Belediyesi’nin kar-

deş şehri Gelsenkirchen oldu.  Almanya
ziyaretinde ilk olarak Gelsenkirchen Bele-
diye Başkanı Karin Welge'yi ziyaret eden
Başkan Akgün ve beraberindeki heyet
olaydan duydukları üzüntüyü ifade ettiler.
Mevkidaşına başsağlığı ve geçmiş dilekle-
rini ileten Akgün, sel felaketine maruz
kalan bölgelerin son durumu hakkında
bilgi aldı. Büyükçekmece – Gelsenkirchen
Kardeş Şehir Dostluğunu Geliştirme Der-
neği olarak felaketzedelere destek vermeye
hazır olduklarını da kaydeden Başkan
Akgün, Gelsenkirchen Belediye Başkanlı-
ğına yeni seçilen Karin Welge’yi kutladı.

Başkan Akgün, Büyükçekmece – Gelsen-
kirchen kardeş şehir ilişkisinin yeni dö-
nemde daha da geliştirileceğine inancının
tam olduğunu belirtti.

Felaketin yaşandığı bölgede in-
celeme yapıldı

Ziyarette Başkan Akgün'e Büyükçekmece
- Gelsenkirchen Kardeş Şehir Dostluğunu
Geliştirme Derneği Başkanı Rüdiger Von
Schoenfeldt, başkan yardımcısı Ulrich
Deming, kurucu üyeler Adem Çukur ve
Timur Camcı, Schalke 04 Kulubü Onur-
sal Başkanı Gerhard Rehberg eşlik etti.

Heyet daha sonra sel felaketinin yaşandığı
bölgelerde incelemelerde bulundu.

Zor günlerinde de yanlarındayız

Akgün şu açıklamayı yaptı; “Gelsenkirc-
hen ile 20 yıllık köklü bir kardeş şehir iliş-
kimiz var. İyi günlerinde olduğu gibi zor
günlerinde yanlarında olacağız. Kendile-
rine yardıma hazır olduğumuzu ve yanla-
rında olduğumuzun mesajını verdim.
Yapılması gereken ne varsa imece usulü
ile Büyükçekmece - Gelsenkirchen Kardeş
Şehir Dostluğunu Geliştirme Derneği
aracılığıyla yapılacak.”

BUYUKCEKMECE 
KARDESININ YANINDA

karadeniz’in doğusunu etkisi altına alan
yoğun yağışlar Artvin’in Arhavi ilçesinde sele
neden olarak vatandaşları mağdur etti. Afet-
zedelere beslenme hizmeti kapsamında 1
sahra mutfak kiti, 3 ikram aracı ve 1 mobil aş-
evini Arhavi’ye ulaştırarak yaklaşık öğün ba-
şına 20 bin kişilik yemek kapasitesine ulaşan
Kızılay, ilk etapta 5 bin kişilik sıcak yemek ve
ikramlık malzemelerle beslenme ihtiyacını
karşılıyor. Vatandaşların kurban vekâletlerin-
den hazırlanan 4,2 kg’lık 1.344 adet kavurma
konserveleri ise sıcak yemek dağıtımlarında
kullanılmak üzere Kızılay’ın Erzurum Lojistik
Merkezi’nden bölgeye ulaştırıldı. Selzedelerin
yaralarını sarmak için de afet uzmanları ve
gönüllülerden oluşan 40’ı aşkın Kızılaycı
temiz su, yemek ve acil ihtiyaçları karşılamak

için bölgede görev yapıyor. 

Beslenme ihtiyacını karşılıyoruz 

Selzedelerin ihtiyaçlarını belirlemeye devam
ettiklerini söyleyen Türk Kızılay Genel Mü-
dürü Dr. İbrahim Altan, “Selin ardından ekip-
lerimiz afet alanına ulaştı. Şu an beslenme
ihtiyacını karşılıyoruz. Sıcak yemek üretiminin
yanı sıra ikramlık malzeme dağıtımlarımız
devam ediyor. İlçede içme suyu da önemli bir
ihtiyaç. Bağışçılarımız sayesinde çok yüklü
miktarda suyu bölgeye sevk ettik, yeni içme
suyu sevkiyatlarımız da olacak. Yaraları sar-
maya devam edeceğiz. Afetzede vatandaşların
yanında olmaya, afetin etkileri geçene kadar
yardım çalışmalarımıza devam edeceğiz.”
açıklamalarında bulundu.

Gönül Doğan
NLP PractitioNer

gonuldogantvradyo@gmail.c om

Büyükçekmece Belediyesi, 20 yıldır köklü bir kardeş şehir ilişkisi sürdürdüğü Almanya’nın Gelsenkirchen’in kentini zor gününde yalnız bırakmadı

Artvin’in Arhavi ilçesinde yaşanan sel sonucu mağdur olan vatandaş-
ların yaraları sarılıyor. Kızılay, bölgedeki afet uzmanlarıyla bir yan-
dan ihtiyaç tespiti yaparken diğer yandan da içme suyu ve beslenme
ihtiyacını karşılıyor. Bölgedeki çalışmaları yerinde takip eden Türk
Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan da selzedelerin ihtiyaçları-
nın ilk andan itibaren karşılanmaya devam ettiğini söyledi

Kızılay yara sardı

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerini Başakşehir
Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet’te kılınan bay-
ram namazında buluşturdu. Binlerce Başakşehirli
bayram coşkusu paylaştı, ülkemizin birlik ve bera-
berliği için hep birlikte dua etti. Başakşehir’de,
Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık havada sosyal

mesafeli bayram namazı kılındı. Başakşehir Beledi-
yesi, Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet
günler öncesinden hazırlık çalışmaları yaptı. Çimler
biçildi, alanda bakım çalışmaları yapıldı. Namaz sı-
rasında sosyal mesafenin korunması için belli mesa-
felerle çizgiler çekildi. Namaz kılınacak alanda sesin
her yere eşit bir şekilde yayılması için farklı noktalara
hoparlörler yerleştirildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte
namaz alanına gelmeye başlayan Başakşehirliler
sabah namazını da hep birlikte eda etti.

Başakşehirliler bir arada



İ stanbul Gazeteciler Derneği Baş-
kanı Mehmet Mert ''24 Temmuz
Gazeteciler ve Basın Bayramı'' ne-

deniyle bir basın açıklaması yaptı. “Artık
yeni 24 Temmuz'lar yazmanın zamanı
geldi, 113 yıl önce yazılan yasalardan
eser yok” diyen Mehmet Mert, medya-
nın şekil ve kişilik değiştirdiğini kaydetti.
İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı
Mehmet Mert açıklamasında şu ifade-
lere yer verdi: “Bugün gazetecilik yap-
mak ne kadar kolaylaşmış gibi görünse
de mesleki değerlerden uzaklaşma bir o
kadar hızlandı. Basın hürriyeti bütün
diğer hürriyetlerin üzerindedir diye atıp
tutuyoruz. Gelişmiş ülkelerde, öncelik
olarak sanatta, eğitimde, müzikte, med-

yada özgürlükten yana tavırlar alındığını
biliyoruz. Ancak Türkiye'de medya öz-
gürlüğüne baktığımızda ne yazık ki du-
rumun pek iç açıcı olmadığını
görüyoruz. 24 Temmuz 1908’de 2. Meş-
rutiyet ilan edilmesiyle, Türkiye'de ba-
sında sansürün kaldırılmasının yıl
dönümü olarak her yıl 24 Temmuz'da
kutlanan ''24 Temmuz Gazeteciler ve
Basın Bayramı'' artık yeniden yazılmalı.”

İfade özgürlüğü diledi

Mert açıklamasını şu sözlerle bitirdi; “O
gün, yani 24 Temmuz 1908’de 2. Meşru-
tiyet ilan edildi. Osmanlı Matbuat Cemi-
yeti adıyla örgütlenmiş gazetecilerin
büyük bölümü meşrutiyeti sevinçle karşı-
ladılar. Sansürün karşısına dikilebilecek-
lerdi artık. 1876’dan kalma sansür
kararnamesini uygulatmayacaklardı.
Yani sansür memurları yayından önce
gazeteleri kontrol edemeyecekti. 25 Tem-
muz 1908 sabahı dağıtılan gazeteler
farklıydı artık. Uzun yılların ardından ilk
kez sansür memurlarının değil gazeteci-
lerin tercihlerine göre basılmışlardı. Öz-
gürce yayımlanan gazetelere halkın ilgisi
de büyük oldu. Bazı gazeteler satışlarını
2 binlerden 5 binler düzeyine çıkardı. Fi-
yatı 10 kuruş olan İkdam karaborsada
yarım liraya kadar alıcı bulabildi. Bir ay
içinde 200 yeni gazete için yayın hakkı
alındı. 24 Temmuz bir anlamda gerçek
gazeteciliğin patlama yaptığı gündü. Bu
nedenle 24 Temmuz Cumhuriyet Döne-
mi’nde Türk basınından sansürün kaldı-
rılması ve basın bayramı olarak ilan
edildi. Daha sonra kutlamalar “gelenek-
sel gazeteciler günü” adı altında yapıl-
maya başlandı. Türkiye’deki basın
kuruluşları zaman zaman 24 Temmuz
1908 öncesini hatırlatan dönemlerden
geçtiler ama 24 Temmuz simge olarak
önemini hiç kaybetmedi. Günümüzde
ise artık internet çağı, yapay zeka çağı,
gelişen ve değişen internet çağı sayesinde
başka türlü bir gazetecilikten söz etmek
mümkün. Gazetecilik son yıllarda şekil
değiştirirken, sosyal medya teknolojisinin
hayatımıza geçtiği bir ortamda, gerçek
gazetecilerin yerini robot muhabirlerin
aldığı bir sektörde, 24 Temmuz'ların da
artık yeniden yazılması gerektiğini vurgu-
layabiliriz. Her şeye rağmen; II. Meşruti-
yetin yürürlüğe girmesiyle birlikte, ''24
Temmuz 1908'de gerçekleşen, basında
sansürün kaldırılışının 112. Yıldönü-
münü kutluyor, haber alma ve gerçekleri
öğrenme hakkının teminatı olan basın ve
düşünce ifade özgürlüğünün yaşandığı
bir medya dünyası diliyorum...

Rahsa P. Çetİnkaya
ZAMAN AKIYOR

pinargunes4@hotmail.com
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Hayat dediğin yastık 
taş olmadan var olandır

H ayat; ideallere ulaşma arzusu ile hedefin çıta-
sını yükseltirken, kimi zamanda da kaybedi-
lenler ile geriye gitme serüveninden ibaret...

Bir varmış bir yokmuş olan belirsiz zamanın içindeki
döngü ile mücadelemizle kısıtlı belki de...

Yarının neler getireceğinden bihaber olarak yastığa
başımızı koyarken esasında kendi içimize sığınırız. Ta ki
taştan yastığa başımızı koyana dek bu döngü hep hayat
kadar var olacak.

Taştan yastığa sahip olanlar ebediyete yolculuk eden
kayıplarımız bir yıldız gibi kayıp gidiyor. Ve o giderken
biz kendimize ağlıyoruz ilk başta. "Ben onsuz ne yapa-
rım, o olmadan ben nasıl yaşarım, onunla yaşayacağım
günler..." kendimize ağlıyoruz işte. O taştan yastığa
sahip olan sevdiğimize sitemkar bir veda bu belki de.

O veda günü, saat mefhumu anlamını yitirir. Geçmiş
de kalır. Yaşanmışlıklar arasında dar bir geçitte sıkış-
mışcasına, akrep ve yelkovan arasındaki o ince nokta
işte o andır. Hayatın anlamı sorgulanır. Nedenlerin ce-
vabı hep askıda kalır. Ta ki akrep ve yelkovan kendini
gösteren kadar. Hayat kaldığı yerden yarasını sararak
devam etmeye başlar. Ki o yara hiç kapanmaz hep açık
kalır, kimi zaman kabuk bağlar hayatın akışında seyir
eder ve kimi zaman da zamanın içinden bir konu ka-
buğu yeniden koparır, yara kanamaya başlar işte o an-
larda yine yastık devreye girer tedavi görevini görerek...

Hayat akışta da, durduğu anda da bir yastıkla sarıp
sarmalar. İster yumuşak yastıkta gözyaşı dökerek, ister
taş yastıkta toprakla üstünü örterek bir vicdanı 
sorgular...

Hayat hep kazanır, biz kazandığımızı akrep ile yel-
kovan peşinde koşarken anlamayız olay budur...

***
Madem kısa olan bu hayatı kendimiz için yaşayaca-

ğız, peki sevdiklerimizi mutlu etmek adına kendimizi
unutursak. Fedakarlıklar, cefakarlıklar ve vefakarlıklar
içindeki mücadele tablosunun içinde biz ya hiç yoksak
zaman geri gelecek mi? An'ı yaşamasına yaşayalım,
kendimiz içinde yaşayalım ama taş yastığa başımız
değdiğinde sevenlerimizin üzüleceği şeylerin dengesini
de kurmak yine bize düşüyor.

Maddi kazançlar, servet yaşam standartını arttırır
elbette ama sadece insan olmak için vicdan zenginliği
kafidir. Hayatın kazancı insan olabilmektir, haksızlık-
lara, zulümlere, adaletsizliğe, bencilliklere, vefasızlık-
lara sağır dilsiz ve körü oynamak ile ilgili değildir.
Yüreği güzel olan ve alnı açık olanların sevgi hazinesi
bu yüzden büyüktür.

Şöyle ki; yastık ve huzur sözcüklerini yan yana göre-
bilmek, ona farklı bir anlam kazanıyor. En güzel, en
özel yastığa da baş konulsa vicdanın rahat değilse diken
üstünde huzursuz yatmış gibi olunacaktır.

Verilen vaadler, söylenen sözlerdeki realitenin hakkı,
gerçekleşmesi muhtemel hayaller kurdurmak, olmayanı
var göstermemek, dünya malı dediğimiz maddiyat için
adaletli olmak, doğru insan olmak ve hayatı kendin için
güzel yaşamak yaraşır akrep ve yelkovan takipçilerine
yani bizlere...

Kendi kıymetini bilmeyene, kim ne yapabilir ki
zaten... Hayat bugün bize bahşedilmişse, o gün bir 
sevdiğimizi kaybettiğimiz andaki düşüncelerdeki gibi
değer vererek ve o değeri hissettirerek yaşanmalıdır...

Hayat dediğin, yastık taş olmadan var olandır 
nihayetinde...

Taş yastıkta da yumuşak yastıkta da huzuru bulmak
olsun geleceğimiz... 

Yeni 24 Temmuzlar 
Yazalım!

Yeni 24 Temmuzlar 
Yazalım!
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İstanbul Gazeteciler
Derneği Başkanı 

Mehmet Mert
''24 Temmuz 

Gazeteciler ve Basın
Bayramı'' nedeniyle bir
basın açıklaması yaptı

Kartal Belediye Başkanı Gök-
han Yüksel, Türkiye Cumhuri-
yeti’nin kuruluş belgesi olan

Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması-
nın 98 yıl dönemi münasebetiyle bir mesaj
yayınladı. Başkan Yüksel mesajında; “Ya-
şadığımız toprakları “vatan” yapmak için
mücadele etmiş başta Büyük Önderimiz
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere,
Kurtuluş Savaşımızın ölümsüz kahramanı
eski Başbakan ve Cumhurbaşkanımız
İsmet İnönü ve başkanlığındaki heyet ile
Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını
saygı ve minnetle anıyorum.” ifadelerine
yer verildi.

Herkesi andı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel
mesajında şu ifadelere yer verdi; “Değerli
Komşularım, “Lozan Antlaşması, Birinci
Dünya Savaşı’nın ardından emperyalist
güçlerin boyunduruğu altına girmeyi red-
deden bir  Ulus’un  kendi kaderini belirle-
mek  için gerçekleştirmiş olduğu  Kurtuluş
Savaşı mücadelesinin siyasi ve diplomatik
başarısını uluslararası alanda tescil edilme-
sidir. Geleceği, Mondros ve Sevr anlaşma-
ları ile zincire vurulmuş bir milletin

“Özgürlük ve Bağımsızlık benim karakte-
rimdir” iradesine sahip bir önderin Sam-
sun’da yaktığı meşaleye ateş olmaya karar
vermesi ve kendisine bağlanan zincirleri kır-
mayı başarması ” Tam Bağımsız Türkiye
Cumhuriyeti” ile taçlandırılan, milletimizin;
inanç, cesaret, azim ve fedakârlıklarla elde
ettiği Zaferi’nin uluslararası arenada hu-
kuki anlamda tescil edilmesidir. Büyük
Kurtuluş Mücadelemizde ki askeri zaferle-
rin ardından uluslararası arenada alınan
ülkemizi bağımsız ve egemen bir devlet ola-
rak kabul edilmesini sağlayan Lozan An-
tlaşması’nın 98. yılında üzerinde
yaşadığımız toprakları “vatan” yapmak için
fedakarca mücadele etmiş başta Ulu Ön-
derimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın ölüm-
süz kahramanı eski Başbakan ve Cumhur-
başkanımız İsmet İnönü ve başkanlığındaki
heyet ile ebediyete intikal etmiş  tüm kahra-
manlarımızı  saygı ve minnetle anıyorum.”
dedi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel, Lozan Barış Antlaşması’nın

imzalanmasının 98. yılı 
münasebetiyle bir mesaj

yayınlayarak "Lozan,
Cumhuriyetimizin Kuruluş

belgesidir ”dedi

Lozan kuruluş
belgemizdir

Şükrü Genç
rize’ye Gitti
Rize'de devam eden sağanak nedeniyle Ardeşen'e bağlı Tunca Beldesi'nde
derelerin su seviyesi yükseldi, tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu. Rize'de
yaşanan ilk sel felaketi sonrasında İBB yetkilileriyle afet bölgesine gidip 
incelemelerde bulunan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, ikinci felaketin
ardından da yine İBB heyeti ile bölgeye gidip yaraları sarmaya devam etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu temsi-
len Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç
başkanlığında;  İBB Ulaşım Daire Baş-

kanı Utku Cihan, İBB Mahalli Yönetimler Koordi-
natörü Bülent Akköse, Erişilebilirlik Koordinatörü
Adem Kuyumcu ve İSKİ Avrupa Şube Müdürü
Mahmut Akgün yoğun yağışlardan etkilenen Rize'ye
gitti. İBB’nin felaket bölgesine gönderdiği 2 adet
kanal açma kombine aracı ile bir adet  bobcat böl-
gede yaraların sarılması için çalışmaya başladı. İBB
ayrıca afetten etkilenen Arhavi’ye içme suyu da gön-
derdi. Felaket bölgesinde çalışmalarını Başkan
Şükrü Genç'in öncülüğünde aralıksız sürdüren
heyet, kapsamlı bir de rapor hazırlıyor. 9 kişinin ha-
yatını kurtaran Sarıyer Belediyesi Fen İşleri çalışanı
Salih Zeki Çukur'un evini ziyaret ederek, teşekkür
eden Başkan Genç daha sonra yaralılara geçmiş
olsun dileklerinde bulundu. Başkan Genç felaketi
yaşayan vatandaşlara tekrar geçmiş olsun dileye-
rek "Üst üste yaşanan felaketler almamız gereken
önlemleri için zamanın daraldığını gösteriyor" diye
konuştu. Başkan Genç ve beraberindeki heyet Tunca
Beldesi'nde selden büyük zarar gören Dereağzı Sos-
yal Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Ayrıca  Genç,
ulaşım için komşu belediyelerden iş makinesi desteği
de isteyerek çalışmalara devam ediyor.

En güzel dayanışma örneği
KadıKöy Belediyesi’nin
başlattığı Kurban Eti Bağış
Kampanyası’na hayırsever-

ler yoğun ilgi gösteriyor. Devam et-
mekte olan kampanyada
bugüne kadar Kadıköy’de 103
ihtiyaç sahibi ailenin sofrasına
kurban eti ulaştı. Kadıköy Bele-
diyesi Sosyal Destek Hizmetleri
Müdürlüğü’nün yürüttüğü kam-
panyaya hayırseverler bugüne
kadar toplam 350 kiloluk et ba-
ğışında bulundu. Müdürlük,
alan taraması sonucu tespit et-

tiği ihtiyaç sahibi ailere hazırladıkları
paketleri ulaştırıyor. Paketlerde, bağışla-
rın yanı sıra domates, salça, pirinç gibi
gıda maddeleri de yer alıyor. Halen

devam etmekte olan kampanyada bu-
güne kadar 103 ailenin sofrasına kur-
ban eti ulaştı. Bağışçılar, Kadıköy
Küçükmoda Burnu Sokak No: 4 adre-

sinde bulunan Kadıköy Beledi-
yesi İDEA’ya bayram süresi
boyunca, 10.00 - 16.00 saatleri
arasında bağışlarını teslim edile-
bileceği gibi, dileyen bağışçılar
ise belediyenin 4445522 nolu
çağrı merkezinden de kayıt oluş-
turarak, kurban eti bağışlarının
adresten teslim alınmasını sağla-
yabilir.

Yeni 24 Temmuzlar 
Yazalım!

Gökhan 
Yüksel

Mehmet Mert
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BAkAnlıkTAn yapılan yazılı açıklamaya
göre, Gaziantep Ticaret Borsası Antep Fıs-
tığı Lisanslı Deposu Projesi, bakanlığın, Ca-

zibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP)
kapsamında İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) eliyle
Gaziantep Ticaret Borsası tarafından yürütüldü. Yak-
laşık 14 milyon TL’lik projenin 10 milyon TL’lik kısmı
İKA finansmanı ile gerçekleştirildi. CMDP kapsa-
mında inşa edilen lisanslı depo ve ürün ihtisas borsası
ile üreticiler sağlıklı ve sigortalı depo imkanına kavu-
şacak. Proje ile Antep fıstığı fiziki dolaşım yerine elek-
tronik ürün senedi aracılığıyla alınıp satılacak, böylece
ürünün ticareti kolaylaşacak. 10 bin ton kapasiteli
Türkiye’nin en modern ve en büyük lisanslı depoculuk
işletmesi sayesinde serbest piyasada oluşan fiyat dal-
galanmalarının da önüne geçilmiş olacak. Lisanslı
depo sayesinde çiftçi ürününü ucuza satmak zorunda
kalmayacak. Çiftçiler ellerindeki elektronik ürün sene-
dini de teminat olarak gösterip her türlü ticareti yapa-
bilecek. Antep fıstığı üreticileri, ürünlerini lisanslı
depoya getirecek. Eksper tarafından ürün ön incele-
meye tabi tutulacak. Ön onay verilmesinin ardından
sınıflandırmak üzere üründen homojen numune alı-
nacak. Alınan numune, analiz edilerek ürünün kalitesi
belirlenerek sınıflandırılacak. Kalite kriterine uygun
olan ürün için Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) oluş-
turulacak. Üretici isterse ELÜS'ü Ürün İhtisas Borsa-
sı’nda satabilecek veya istediği zaman lisanslı
depodan ürününü geri çekebilecek.

Değerine değer kattık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Antep
Fıstığı Lisanslı Deposuna ilişkin Twitter'daki hesabın-
dan yaptığı açıklamada, "Namı diğer 'yeşil altın' Antep
fıstığının değerine değer kattık. Ülkemizin ilk lisanslı
deposunu Gaziantep'e kazandırdık. Bölgesel kalkın-
maya örnek projemiz ile fıstık elektronik ortamda alı-
nıp satılacak" ifadesini kullandı. İKA Genel Sekreteri
Burhan Akyılmaz, "Ya evlerinde ya da evlerinin altla-
rındaki depolarında muhafaza ediyorlardı. Bunun da
riskleri vardı. ELÜS senetler üzerinden dijital ortamda
çiftçilerimiz ürünlerinin hızlı bir şekilde satış ve pazar-
lamasını yapabilecekler. Çiftçilerimiz oturdukları yer-
den bir tıkla ürünlerini anında elektronik senetler
üzerinden satabilecek" dedi.

Antep fıstığı
müjdesi
Sanayi e Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, "Namı diğer 'yeşil altın'
Antep fıstığının değerine değer
kattık. Ülkemizin ilk lisanslı depo-
sunu Gaziantep'e kazandırdık.
Bölgesel kalkınmaya örnek proje-
miz ile fıstık elektronik ortamda
alınıp satılacak" dedi

A lmanya'nın Stuttgart şehrinin
Markdorf kabasında yaşayan,
inşaat işi ve sendika başkanlığı

yapan Muzaffer Bilkoç, passiflora yetiş-
tirmek için Türkiye'ye geldi. Bölgede
tropikal meyve üretimi yapan Mustafa
Ezici ile Alanya'nın İmamlı Mahalle-
si'nde geçen yıl 3 dekarı örtü altı, top-
lam 15 dekar passiflora bahçesi kuran
Bilkoç, bu yıl ilk ürünlerinin hasadını
yaptı. İlk ürünler bahçede kalitesine
göre 40 ila 75 lira arasında toptan alıcı
buldu. Muzaffer Bilkoç'un passiflora
bahçesinde yaklaşık 4 bin 500 ağaç bu-
lunuyor. Passifloranın fide ekimi yan
yana 1,5 metre olurken, sıra aralığı ise 3
metre olarak ayarlanıyor. Örtü altında
tellere tutunarak meyve veren ürün, açık
alanda ise 3 metre yükseklikte yan yana
sıralanmış demir direklere kurulan sis-
temle yetiştiriliyor. Passiflora meyvesini
güneş ışınlarından korumak için gölge
tülü kullanılıyor. Ekim ayıyla birlikte 7-9
ay arasında ürün veren passiflora, iki
kez hasat yapılıyor. Bakımına göre yıllık
yaklaşık 4 ila 6 ton arasında ürün veri-
yor. Passifloranın 1 fidesi 6 yıl meyve
veriyor.

Ülkeye değer kazandıracağız

Muzaffer Bilkoç, "8 ay önce kurduğu-
muz passiflora bahçemizden ilk hasadı-
mızı yapıyoruz. Verimli bir sezon
olacak. Bahçemizi ileri dönük genişletip
yaygınlaştırmak istiyoruz. Ülkeye bir
değer kazandırmak istiyoruz. Yurt dı-
şına pazarlayacağız. Büyük bir market
zinciriyle anlaşma yaptık, sofralarda ye-
rini bulacak" dedi.

Faydaları saymakla bitmiyor

Tropikal ürünlerin tanıtılması ve üretici-
lerin bahçeleşmeye yönelmesi için fidan
ve pazarlama desteği sağlayan Mustafa

Ezici, "Geçen yıl ekimini yaptığımız pas-
siflora fidelerinden ilk hasadı yapıyoruz.
Meyvelerimiz kaliteli. Tanesi 80 gram ile
120 gram arasında ağırlığı var. Büyük
bir market zinciriyle anlaşma yaptık
ürünlerimizi sevk ediyoruz. Marketlerde
ürünün irisi 100 liradan satılıyor. İhra-
cat da yapacağız başta Almanya ve
başka ülkelere. Çok ciddi bir üretim pla-
nımız var. Meyvenin faydaları saymakla
bitmiyor. Mesela beyne serotonin yayı-
yor, uykuyu düzenliyor. Çok güzel aro-
maya sahip ve tadı güzel. Çok faydalı

bir meyve" diye konuştu. Passiflora bah-
çesinde yevmiye usulü çalışmaya gelen
ve mesai arkadaşlarına söylediği türkü-
lerle sıkılmadan çalışmalarına katkı sağ-
layan Durdane Özkaya, ailesine
ekonomik yönden katkı sağlamak istedi-
ğini anlattı. Passiflora bahçesinde, ço-
cuklarının düğününü yapabilmek için
yevmiye usulü çalışan Hürriyet Şahin
de, "Buraya çalışmak için geldik. Arka-
daşlarla 7-8 kişi günlük gelip gidiyoruz.
Ev ekonomimize katkı sağlamak için ça-
lışıyoruz. Oğlanlarımı evlendireceğim.

Passiflora işçiliği çok kolay, diğer örtü
altı ürünlerden" dedi.

Faydaları saymakla bitmiyor

Passiflora meyvesi antioksidan görevi
görmenin yanında kilo vermeye yar-
dımcı olduğu, depresyona ve strese iyi
geldiği, uykusuzluğu giderdiği, seroto-
nin hormonunun yükselmesine yar-
dımcı olduğu, göz sağlığını koruduğu,
bağışıklığı güçlendirdiği, kolesterol ve
trigliseritleri düşürmeye yardımcı ol-
duğu biliniyor. 

Kim der Temmuz diye!
Ağrı Dağı'na 18 Temmuz
günü Doğubayazıt rotasını
kullanarak çıkmayı hedefle-

yen 4'ü Türk, 12'si İsrailli 16 dağcı,
deniz seviyesinden 2 bin 200 metre
yükseklikteki Çevirme köyünden tırma-
nışa geçti. İlk geceyi 3 bin 300 rakım-
daki ana kampta geçiren dağcılar, 19
Temmuz günü kampı 4 bin 200 metre
yüksekliğe çıkardı. Gece yarısından
sonra saat 02.30'da şapka buzullarda
tırmanışa geçen ekip, saat 07.30'da 5
bin 137 metre yükseklikteki zirveye
çıkış yolunda tipiye yakalandı. Görüş
mesafesinin zaman zaman 3 metreye
kadar düştüğü bölgede, rehberler GPS
cihazını kullanarak yönlerini bulup zir-
veye ulaştı. Türk ve İsrailli dağcılar ile
rehberler, hızı saatte zaman zaman 80
kilometreye ulaşan, hava sıcaklığının
sıfırın altında 20 dereceye kadar düş-
tüğü Ağrı Dağı'nın zirvesinde bayram-
laştı. Dağcılar, Türk rehberleri Mustafa
Tekin ve Yıldırım Beyazıt Öztürk'ün
tecrübesi sayesinde sağ salim inmeyi
başardı. 20 Temmuz günü ana kampa
dönen ekip, burada bir gün dinlendik-
ten sonra Doğubayazıt'a vardı. Yakla-
şık 3 gün süren tırmanışı olumsuz hava
koşullarına rağmen zirve yaparak taç-

landıran ekip unutulmaz bir tırmanışa
imza attı.

Üzerimize buz fırlatıyor

Ağrı Dağı'na ikinci kez zirve tırmandı-
ğını belirten dağcılardan Ercan Polat,
"10 yıldır bu sporu yapıyorum. Ağrı
Dağı'na bu ikinci çıkışım. İlk çıkışımda
hava çok güzeldi. İkinci çıkışımda da
hava çok güzeldi. Zirvede de öyle bir
hava bekliyorduk. Ama buzullara ge-

lince Ağrı Dağı ekibe 5 mevsimi ya-
şattı. Hava çok kötü oldu. Büyük bir
efor sarf ettik. Deneyimli rehberlerimiz
sayesinde zirveye ulaştık. Çıkışta ol-
duğu gibi inişte de büyük zorluk yaşa-
dık. Hava çok soğuktu. Fırtına dağdan
kopardığı buz parçalarını üzerimize
atıyordu ve değdiğinde canımız yanı-
yordu. Giydiğimiz kıyafetler iyi olduğu
için soğuk pek etkilemedi. Unutulmaz
bir tırmanış yaşadık. Bunu hayatım bo-

yunca unutmayacağım" diye konuştu.

Kendi havasını yaratır

Ağrı Dağı’nda 20 yıldır rehberlik yaptı-
ğını ve bugüne kadar 159 kez zirve tır-
manışı gerçekleştirdiğini söyleyen
Mustafa Tekin ise şunları söyledi:
"Ekipte dört Türk dağcı ile birlikte 3'ü
kadın 12'de İsrailli dağcı vardı. Hava
şartları zordu ama risk alınabilecek bir
düzeydeydi. Görüş mesafesi ile zaman
zaman 3 metreye kadar düşüyordu.
Ekibi bir arada tuttuk. Zirveye çıkma
şansımız vardı ve bunu değerlendirdik.
Bizim tecrübemiz ve GPS cihazı ile zir-
veye tırmandık ve sağlıklı bir şekilde
indik. Kavurucu sıcakların yaşandığı
Türkiye'de temmuz ayında kışı yaşayan
sadece bizdik. Heyecan dolu bu tırma-
nış ekiptekiler için unutulmaz bir gün
oldu. Unutulmamalıdır ki Ağrı Da-
ğı'nın 4 bin 900 metresinde buzullar
başlar. Burada yılın 12 ayı kar ve buz
vardır. Buradan çıkacak bir rüzgar ti-
piye neden olur ve sporculara beşinci
mevsim olarak söylediğimiz ileri seviye
kışı yaşatır. Ağrı volkanik bir dağ ol-
duğu için kendi meteorolojini kendisi
yaratır. Her yer açıkken Ağrı Dağı'nın
zirvesi hep bulutludur.”

Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaparken yaz ortasında tipiye 
yakalanan Türk dağcılar o anları DHA'ya anlattı. Dağcılardan Ercan Polat, "Fırtına üzerimize
dağdan kopardığı buz parçalarını atıyordu ve bu da canımızı yakıyordu" açıklamalarında bulundu

PASSIFLORALARIN
KILOSU 75 LIRA
Almanya'da yaşayan Muzaffer Bilkoç (55) geçen yıl Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 dekarı örtü altı, toplam 15 dekara passif-
lora (çarkıfelek meyvesi) bahçesi kurdu. Bilkoç'un bu yıl ilk hasadını yaptığı ürünler kalitesine göre kilosu toptan 40 ila 75
lira arasında alıcı bulurken, market fiyatı ise yaklaşık 100 lira oldu. Muzaffer Bilkoç, "Verimli bir sezon olacak" dedi

Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) Başkanı İsmail Gülle,
“Ülkemiz ihracatta büyük atı-

lımlar yapan, savunma ve havacılıktaki
başarıları başta olmak üzere teknolojiyi
artık sadece kullanan değil; onu üretebi-
len, modernize edebilen ve ihraç edebi-
len bir ülke konumundadır. Son 10 yılda
sektörün ihracatı yüzde 224 arttı. Artışta

İHA ve SİHA’ların payı büyük. Rakam-
lar bize sektörün 2035 yılında ihracatını
yüzde 425 artırarak 11 milyar dolar se-
viyesine rahatlıkla getirebileceğini söylü-
yor” dedi. Türkiye’nin savunma ve
havacılık sanayi sektöründeki ihracat
performansını Demirören Haber
Ajansı’na (DHA) değerlendiren TİM
Başkanı İsmail Gülle, yüksek teknolojili

ürünlerin ihraç edilmesi ve Türkiye’ye
kattığı prestij ile ülkenin yüz akı sektörle-
rinden biri olduğunu dile getirdi.

İhracat artışı yüzde 45

Yılın ilk yarısında; en güçlü artış per-
formansına imza atan sektörler içinde;
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre
yüzde 45 artışla 1 milyar 341 milyon
dolara ulaşan savunma ve havacılık
sektörünün ön plana çıktığına vurgu
yapan TİM Başkanı Gülle, yüksek tek-

nolojili ürün ihracatının genel ihracat
içindeki payının artması hem katma
değer hem de gelişmiş ülkelerde olduğu
gibi payının yüzde 10’u yakalaması açı-
sından çok önemli olduğunu söyledi.
Türkiye’nin ihracatta büyük atılımlar
yapan, savunma ve havacılıktaki başa-
rıları başta olmak üzere teknolojiyi artık
sadece kullanan değil; onu üretebilen,
modernize edebilen ve ihraç edebilen
bir ülke konumunda olduğuna dikkat
çekti.

Havacılık sektörü uçuşa geçti
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Ö znur Çalık, Demirören
Haber Ajansı’na (DHA)
yaptığı açıklamada, 3 Kasım

2002 tarihinden itibaren Türkiye'de ka-
dına yönelik şiddetle ilgili çok ciddi mü-
cadele başladığını söyledi. Çalık, "2002
yılından sonra sayın cumhurbaşkanı-
mızın liderliğinde hem kadının güçlen-
mesi hem de istihdamı ve eğitimi dahil
olmak üzere önündeki tüm engellerin
kaldırılması adına çok önemli adımlar
atıldı. Kadının güçlenmesi ile birlikte ai-
lenin güçleneceği, aile ile birlikte toplu-
mun güçleneceği ve ülkemizin
güçleneceğini düşünerek çok önemli
adımlar attık. Kadını erkeğe göre daha

az desteklersek ya da desteklenirse; tek
kanatlı kuş misali bir kuşun uçamaya-
cağını hepimizin bilmesi lazım. Bu vesi-
leyle yasal düzenlemeleri yaptık. Bu
yasal düzenlemelerle 2004 yılında ana-
yasada yapmış olduğumuz değişiklik
ve anayasanın 10'uncu maddesindeki
yapmış olduğumuz değişiklik sonra-
sında 2005 yılındaki kurmuş olduğu-
muz töre ve namus cinayetlerinin
araştırılmasına ilişkin araştırma komis-
yonu raporları neticesinde 2006 yılın-
daki başbakanlık genelgesi ve
sonrasında 2010 yılında tekraren ana-
yasanın 10’uncu maddesinde kadına
yönelik yapmış olduğumuz pozitif ay-

rımcılık bizim için çok önemli
adımlardı."

Sayılar artacak

Çalık, 8 Mart Dünya Kadınlar Gü-
nü'nde 'Kadına Yönelik Şiddetin Araş-
tırılması Komisyonu'nu kurduklarını
kaydederek, "Bu esnada sadece bakan-
lıklarımızı değil, aynı zamanda Diyanet
İşleri Başkanlığı, Yükseköğretim Ku-
rumu (YÖK), yüksek yargıyı, medyayı,
sivil toplum örgütlerinin her birini ayrı
ayrı hiç ayrım gözetmeksizin tüm ke-
simleri; seküler kesimleri de muhafaza-
kar kesimleri de tek tek dinledik.
Şimdiye kadar bakanlıklarımızın yap-

mış olduğu çok önemli çalışmalar
vardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı’nın yapmış olduğu düzenleme ile şu
anda 81 ilimizde konukevlerimiz var.
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri-
miz (ŞÖNİM) var. 81 ilimizdeki ŞÖ-
NİM’lerin sayısının artırılması
gerektiğini sayın bakanımızla paylaştık.
Sayın cumhurbaşkanımız da bu ko-
nuda teyit etmiş vaziyette. Aynı zaman
da konukevlerimiz de bizim için çok
önemli. Şiddete maruz kalan kadınları-
mızın konukevine yerleştirilmesi, psiko-
lojik tedavisi, istihdamla ilgili
sorunlarının çözümü ve bunlarla ilgili
yapmamız gereken çalışmaları da ba-
kanlığımız ile paylaşmış vaziyetteyiz"
diye konuştu. 

Önlemler derinleşecek

Çalık, özellikle Kadına Destek Uygula-
ması'nın (KADES) tüm Türkiye’de
şiddetin önlenmesi için atılan çok
önemli bir adım olduğunu ifade ederek,
"Uluslararası alanda da KADES uygu-
laması çok ciddi manada dikkat çekti.
Türkiye'de 19 tane mukim büyükelçi ve
temsilcisini Meclisimizde ağırladık.
Onlar da özellikle KADES’in altını çi-
zerek Türkiye’deki uygulama için biz-
lere teşekkürlerini ilettiler. Şu anda
KADES uygulaması 2,5 milyon kadın
tarafından indirilmiş vaziyette. Aynı za-
manda Adalet Bakanlığımız ve İçişleri
Bakanlığımızın beraberce yürüttükleri
elektronik kelepçe uygulaması çok
önemli adımlardan bir tanesi. İlk 15
ilde başlanmıştı. Şimdi tüm Türkiye’de
uygulanmaya devam ediyor. 400’e
yakın elektronik kelepçe var ve bu sayı
2021 yılı sonu itibariyle bine kadar çıka-
rılacak" ifadelerini kullandı.

Kadınlar hayata katılacak

Çalık, Adalet Bakanlığı'nın da atmış ol-
duğu çok önemli adımlar olduğunu
hatırlatarak, "Bunlardan en önemlile-
rinden bir tanesi özellikle kadın savcı ve
hakim sayılarımızın artmış olması.
2002 yılındaki kadın savcı oranımızı
yüzde 722 oranında artırmış vaziyette-
yiz. Kadın hakim oranını yüzde 322
oranında artırmış vaziyetteyiz. Burada
özellikle kadınlarımızın adli makam-
larca güçlendirilmiş olması çok önemli.
Bundan sonraki yapılacak olan çalış-
malarda da 'kadın savcı ve hakim sayı-
larının artıyor olması gelecek olan
şikayetlerde de eğitimleri ile birlikte ala-
cak ya da verecekleri kararları da etkile-
yecektir' diye düşünüyorum. Ayrıca
Adalet Bakanlığımızın bünyesinde özel
adli görüşme odaları da 81 ilimizde ku-
rulmuş vaziyette. Ayrıca bununla bera-
ber artık kadınlarımıza yönelik,
ailelerimize yönelik herhangi bir şiddet
olduğunda spesifik bir alan olarak ted-
bir mahkemelerini de kurmuş vaziyette-
yiz ve tedbir mahkemelerimiz de şu
anda 81 il 484 ilçemizde kurulmuş va-
ziyette" dedi. 

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu Başkanı AK Parti Malatya
Milletvekili Öznur Çalık, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2015 yılından bu yana
yürütülen elektronik kelepçe uygulamasının yaygınlaştırılacağını söyledi. Çalık, "400'e yakın 
elektronik kelepçe var ve bu sayı 2021 yılı sonu itibariyle bine kadar çıkarılacak" dedi

Türkiye adeta
bir süper güç!
AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, partisini eleştirenlerin
ortaya bir vizyon koyamadığını belirterek, "Bugün Türkiye'ye CHP'den, muhalefetin durduğu yerden
baktığınızda büyük bir karamsarlık görüyorsunuz. Ama Türkiye'ye Fransa'dan, Almanya'dan, 
Hollanda'dan, Yunanistan'dan baktığınızda bir süper güç görüyorsunuz" dedi

KAHRAMANMARAŞ'TA
resmi bayramlaşma
programı Vali Ömer

Faruk Coşkun'un ev sahipliğinde va-
lilik bahçesinde yapıldı. Garnizon
Komutanı Tuğgeneral Emin Meh-
met Terzioğlu, Kahramanmaraş Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Hayrettin
Güngör, milletvekilleri, ilçe belediye
başkanları, daire amirleri, siyasi parti
ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin
katıldığı programa vatandaşların il-
gisi de yoğun oldu. Vatandaşlarla tek
tek bayramlaşan Vali Coşkun, insan-
ların açık havada kalabalıkla bir
araya gelmeyi özlediğini belirterek,
"İnşallah gelecek bayramda kucakla-
şırız" dedi. AK Parti Grup Başkan Ve-
kili Mahir Ünal, program
sonunda değerlendirmelerde
bulundu. Gerek pandemi ile
mücadelede gerekse de aşıla-
mada Türkiye'nin dünyada
sayılı ülkeler arasında oldu-
ğunu ifade eden Ünal, "Tür-
kiye şu anda aşılamada dünya
8'incisiyiz ve salgınla mücade-
lede de dünyanın en iyi 10 ül-
kesi arasında. Türkiye'nin
sağlık sisteminin başarısı tartı-
şılmaz. Sadece salgınla ilgili
değil, mesela geçen hafta çok
örnek bir olay olduğu için
söylüyorum. Dağda bir çoba-

nımız rahatsızlandı, cep telefonuyla
112'yi aradı ve yarım saat içerisinde
ambulans helikopterimiz gitti, çoba-
nımızı dağdan aldı ve hastaneye ye-
tiştirdi. Bu, 15- 20 sene önce
'Avrupa'da böyle şeyler oluyormuş'
diye konuştuğumuz ve imrendiğimiz
şeylerdi. Şu anda Türkiye sağlık siste-
minde Avrupa'yı geçmiş durumda"
diye konuştu.

Paçadan aşağı çeken çok

Türkiye'de AK Parti'yi, Recep Tayyip
Erdoğan'ı eleştirenlerin Türkiye ile il-
gili 'Biz şunu yapacağız, bunu yapa-
cağız' dediğini hiç duymadıklarını,
ortaya bir vizyon koyamadıklarını be-
lirten Mahir Ünal, şöyle devam

etti:"Yani 'AK Parti sağlıkta şunları
yaptı, biz daha iyisini yapacağız.
AK Parti ulaşımda, savunma sana-
yinde şunları yaptı, biz daha iyisini
yapacağız' dediklerini hiç duymamış-
sınızdır. Mesele sessiz sedasız 2 gün
önce Sanayi ve Teknoloji Bakanımız
Mustafa Varank ile beraber Delta V
aya insansız roket motoru deneyi ya-
pıldı biliyorsunuz. Ve bu roket deneyi
başarıyla sonuçlandı. Yani, bugün
Türkiye'ye, CHP'den, muhalefetin
durduğu yerden baktığınızda büyük
bir karamsarlık görüyorsunuz. Ama
Türkiye'ye Fransa'dan, Almanya'dan,
Hollanda'dan, Yunanistan'dan baktı-
ğınızda bir süper güç görüyorsunuz.
Yani savunma sanayiiyle, uzay ajan-

sıyla, uzay çalışmalarıyla,
Doğu Akdeniz'de yapılan
çalışmalarla, Libya, Kara-
bağ. Bölgesinde yükselen bir
süper güç görüyorsunuz. Bu
bayram biraz da bize o öz-
güveni hatırlatıyor. Yani
Türkiye'nin yeniden başara-
bileceğini, ayağa kalkarak
bölgesinde lider konuma
geldiğini, Türkiye'nin paça-
sından çekenlere rağmen
güçlü bir şekilde ayağa kalk-
tığını görüyoruz. Tabi bu
bizim için ikinci bir bayram
anlamına da geliyor." 

Sarıgül’den
çiftçilere söz
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa
Sarıgül, partisinin tarım ve hayvancılığa önem vereceğini,
mutlaka tarımda alım garantisi getireceklerini söyledi

TDP GeNel Başkanı
Mustafa Sarıgül, bir dizi
temaslarda bulunmak

için Malatya'ya geldi. Kentteki bir
restoranda partisinin Malatya İl Teş-
kilatı ile bir araya gelen Mustafa Sarı-
gül, TDP'nin vicdan, merhamet ve
adalet diyen, ötekisi olmayan bir an-
layış ile bütün Türkiye'yi kucaklamak
isteyen, Atatürk milliyetçiliğini savu-
nan, cumhuriyetin değerlerini gelişti-
rerek koruyan, inançlara saygılı,
laikliğin yanında olan, üretimi destek-
leyen, alın teri ve emeğin hakkını
veren, evrensel hukuk kurallarına
bağlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin en de-
mokratik kitle partisi olduğunu söy-
ledi. Bu nedenle Türkiye'de siyasetin
dilini değiştirmek istediklerini kayde-
den Sarıgül, "Siyasetin yapılış şeklini
değiştirmek istiyoruz. Bu mübarek
Kurban Bayramı'nda bile bakıyorum
farklı siyasi partiler gruplaşmışlar, biri
o partililerle bayramlaşıyor, birisi bu
partililerle bayramlaşıyor.
Bunu ben asla ve asla
doğru görmem, biz Tür-
kiye Değişim Partisi olarak
milli günlerde, manevi
günlerde el ele ve kol kola
ve omuz omuza olmak
durumundayız. Türkiye
Değişim Partisi hudut ve
bayrak birliği diyen, ülke-
mizin bölünmez bütünlü-
ğünü savunan, demokrasi
içerisinde bütün siyasi par-
tilerle her zaman görüşme-
lerine devam edecektir"

diye konuştu.

Garanti getireceğiz

Partisinin tarım ve hayvancılığa
önem vereceğini belirten Sarıgül,
şunları söyledi: "Mutlaka tarımda
alım garantisini getireceğiz. Görüyo-
rum ki bazı siyasi partiler Türkiye
Değişim Partimizin görüşlerini ve dü-
şüncelerini taklit etmeye başladılar.
Taklit etmeye başlayınca benim de
aklıma rahmetli Erbakan Hoca geldi.
Sayın Erbakan Hocamız bazen derdi
ki; 'Sizi gidiler sizi.' Şimdi ben de on-
lara diyorum ki bugüne kadar tarımı
konuşmadınız, bugüne kadar tarım-
dan bahsetmediniz, ama şimdi ta-
rımdan bahsediyorsunuz. 14 sene 15
sene ülkeyi yönettiğiniz anda o gün-
lerde göreviniz vardı tarımdan bah-
setmediniz ama parti başkanı
olduğunuz zaman tarımdan bahsedi-
yorsunuz, bu size hiç yakışmıyor, hiç
de inandırıcı gelmiyor." 

CUMHURBAŞKANI
Yardımcısı Fuat Oktay,
Avrupa Birliği Adalet

Divanı'nın aldığı başörtüsü kara-
rına, "Adaletsizliğin tam bir örneği.
Din ve vicdan özgürlüğü adına ne-
redeyse Müslümanları fiilen ayıran;
okula gidecek ve iş yerine gidecek
çocuklarımızı, özellikle kadınlara
karşı bir taraftan kadına şiddetle, ay-
rımcılıkla veya cinsiyet boyutundaki
birçok şey ile mücadele ettiğini ifade
eden Avrupa Birliği'nin, bugün konu
Müslümanlar olduğu zaman, Müs-
lüman kadın olduğu zaman şiddetin
ta kendisidir bu, ayrımcılığın ta ken-
disidir bu" diyerek tepki gösterdi.
Oktay, Kurban Bayramı Namazını
Millet Camii'nde kıldı. Çıkışta açık-
lamada bulunan Oktay, "Bütün mil-
letimizin tekrar bayramını tebrik
ederken yine kontrolü elden bırak-
mamayı özellikle hatırlatmak istiyo-
rum. Maske, mesafe ve temizlik
kurallarına inşallah milletimiz riayet
edecektir. Ben bu vesile ile buradan
Cumhurbaşkanımızı ve tüm heyeti-
mizi dün kucaktan selamlayan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti'ndeki (KKTC) vatandaşlarımız
başta olmak üzere, tüm Müslüman
ülkelerin ve dünyadaki tüm Müslü-
manların da bir kez daha bayramını
tebrik etmek istiyorum" dedi.

Arama faaliyetleri 
devam ediyor

Oktay, KKTC'nin 20 Temmuz Barış
ve Özgürlük Bayramı'nı kutlayarak,
"Ayrıca 1974 harekatının da yıl dö-
nümü. İnşallah böyle bir şeyi yaşa-
mak nasip olmaz diye buradan yine
Kıbrıslı kardeşlerimizin de bayram-
larını bir kez daha tebrik etmek isti-
yorum. Rize'de sel felaketi oldu.
Kayıplarımız oldu. Allah rahmet ey-
lesin. Şu anda 2 kaybımızı arama
faaliyetlerimiz bütün gücüyle devam
ediyor. Ben buradan hayatını kaybe-
denlerin yakınlarına ve milletimize
geçmiş olsun ve başsağlığı dilekle-
rimi iletiyorum. Tüm gücümüzle de
arama kurtarma faaliyetlerine
devam ediyoruz. Yine bugün gö-
revde olan hem yurt için de hem
yurt dışındaki tüm emniyet güçleri-

miz başta olmak üzere sınır hattı
boyunca, yurt içinde, yurt dışında
terörle mücadelede görevlerini ye-
rine getiren tüm güvenlik güçlerimi-
zin de bayramlarını tebrik ediyorum.
Sağlık çalışanlarımız da çalışmala-
rına devam ediyorlar. Emniyet güç-
lerimiz çalışmalarına devam
ediyorlar. İtfaiyemiz iş başında.
Bugün fiilen çalışan yine tüm çalı-
şanlarımıza da buradan milletimiz
adına bir kez daha şükranlarımızı
dile getirmek istiyorum" diye 
konuştu. 

Avrupa adaletsizlik içinde

Kadına Sıddete
izin verilmeyeceK

Öznur Çalık



Y ine salgının ayak sesleri gelmeye başladıCehalet ve
duyarsızlık dalgası geliyorBu bakış açılarıyla bu
maç buradan zor döner!Yüzbini aktif bir milyon po-

zitif vaka sokaklarda dolaşıyorTOPLAM Aktif vaka saysı
yeniden 100 bini geçti. Yani saptayamadıklarımızla bir-
likte aramızda virus pozitif bir milyondan fazla kişi dolaşı-
yor ve çok bulaştırıcılar.Bir hafta önce bu köşede yazıp son
kez uyarılarda bulunmuştuk. Beklemek istemediğimizi
ama geliyorum diyen bela başımıza bulaştı. Ülkemizde co-
rona virüse yönelik önlemlerin gevşetilmesi ile, yapılan
bütün uyarılara rağmen kurallara uyulmayınca vaka sayı-
ları yeniden yükselişe geçerek ikiye katlandı. Haziran
ayında aşırı normalleşme yine başımıza bela oldu. Vaka
sayıları artıyor. Mayıs ayında günde 10 binin üzerinde olan
vaka sayısı yeniden 11 binin üzerine çıktı. Türkiye'deki co-
rona virüsü salgınında yeni vaka sayısı 11 bin 94 oldu.
Son verilere göre, bir günde 60 kişi hayatını kaybetti.Ce-
halet ve duyarsızlık dalgası geliyorBakın dostlar. Bakanlık
aşı verileriyle oynuyor bir gecede aşılama oranları artıyor.
Bir kısım yurttaşımız  virüsü yok sayıyor. Bir kısım, ‘Ne
olacaksa olsun’ kafasında. Bir kısım aşıya karşı komplo
teorileri içinde. Bu bakış açılarıyla bu maç buradan zor
döner! 4. dalgaya doğru hızla gidiyoruz, karamsarlık içe-
risindeyim. İnsanlar aşıyı reddettikçe yeni varyantlar türü-
yor. Bu yeni varyantlar aşılı, aşısız hepimizi riske sokuyor.
Yakın gelecekte aşı zorunluluğu, aşı kartı uygulamaları
kaçınılmaz olur ve olmalı. 1 yıl daha kaybedecek lüksü-
müz yok. Biz umursamazlıkla cehaletle boğuşurken Dünya
ise daha bulaşıcı olduğu kesinleşen Delta varyantının kor-
kusunu yaşıyor. Birçok ülkede kısıtlamalar, kapanmalar
başladı bile.  

aktif vaka sayısı 100 bini aştı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan aktif vaka sayısı nın 100
bini geçtiğini söyledi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Toplam
vaka ve ölüm sayısı artık günlük verilmediği için aktif vaka
sayısını hesaplayamıyoruz. Ancak sanıyorum yeniden 100
bini geçti" dedi.Konuyla ilgili sosyal medya hesabından
açıklama yapan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aktif vaka sayı-
sıyla ilgili bilgi paylaşarak, salgına mücadele çerçevesinde
yeni önerilerde bulundu.* Bir yandan aşı olmalıyız, diğer
taraftan devlet bazı kısıtlamalar uygulamalı ve halk
maske ve mesafe kurallarına sıkı sıkıya uymalı.* Rus-
ya'dan gelen turistler için daha sıkı önlemler alınmalı.
Yoksa vaka artışını durdurmak mümkün olmayacak.

Bakan da artık pes etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,hergün Twitter sayfasından
uyarılar yapmaya devam ediyor. Görünen odur ki vaka
perdeleme, ölüm sayısını gizleme, yoğun bakım sayısını
örtmeye çalışmakta çare olmadı. Bakan Koca'da artık
haklı olarak pes etti. Koca açıklamasında artık hergün
daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağına vurgu yaparak
"Sonraki günleri uyacağımız kurallar, yaptırdığımız aşılar
belirleyecek. Almak istediğimiz sonuca göre hareket ede-
lim. Kararlı davranalım" dedi.Maniplasyon tedbirleri yok
ediyorUzmanlar verilerin şeffaf paylaşılmadığı, manipüle
edildiği, karartıldığı bir ortamda güven duygusunun kay-
bolduğunu ve kişilerin Covid-19 tedbirlerine uymayı önceki
kadar önemsemediğini söylüyor. acı gerçektir ki manipüle
edilen veriler nedeniyle salgın tedbirlerine uyanların sayısı
azalıyorCovid-19 pandemisinde veri toplamak ve analiz
etmek -belki de daha önce hiç olmadığı kadar- yaygınlaştı
ve önem kazandı. Salgın verileri, toplumların gelecek
planlarını nasıl yapacağına ve hangi önlemleri alacağına
karar verirken kullanılan ilk araç oldu.Coronada 4. dalga
Ağustos'ta kapımızda1 Temmuz’da dünya ülkelerinde ol-
duğu gibi Türkiye'de de açılma oldu. Ancak henüz birinci
ayı devirmemişken pek çok ülkede kısıtlamaların yeniden
geleceği konuşulmaya başlandı. Uzmanlar ‘4. dalga son-
baharı beklemeden ağustosta bile kapımızı çalabilir’ uya-
rısı yapıyor.İstanbul Üniversitesi (Çapa) Tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, İsrail, İngiltere ve ABD gibi
vatandaşlarının yüzde 50’sinden fazlasını aşılayarak,
kayda değer bir başarı yakalayan ülkelerde bile 4. dalga
endişesinin en üst noktada olduğunu belirterek, "Kontrol-
süz açılma ve Delta varyantının da etkisiyle İngiltere’de
son 24 saatte 40 binden fazla vaka görüldü. Türkiye’de de
durum benzer. Vaka sayıları geçtiğimiz haftaya kıyasla
yüzde 30’luk bir artış ile 8 binin üzerine çıktı, haftaya 10
bini görürüz. Hele de bayramdan sonraki 2. hafta bu sayı-
lar fırlayacak çünkü sahil kesimlerinden gelen görüntüler
akıl alır gibi değil! Maske yok. Mesafe yok. 2 doz aşıla-
mada istenen rakamlara henüz ulaşamadık. Ağustos ortası
20 binli rakamları görürsek şaşırmayın. 4. dalga sonba-
harı beklemeyecek" uyarısında bulundu..

aşı olmayanlar pişman ama

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık
Derneği, Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı
Prof. Dr. İftihar Köksal özellikle tatil beldelerinden gelen
kalabalık görüntüleri için ‘Korkunç!’ ifadelesini kullandı.
Köksal, "Vizitem vardı, şimdi oradan çıktım. Gelen her
hastama ‘Aşı oldunuz mu?’ diye soruyorum. Hastam ciddi
semptomlar gösteriyor, dedi ki ‘Olmadım ve inanın çok piş-
manım.’ Daha kötüsü ailesine de bulaştırmış. İyi ki onlar
aşılı. Ona şükrediyor çünkü hafif atlatıyorlar. Bayram sa-
bahı, ‘Umarım bu hatamı canımla ödemem’ diyen bir
hasta düşünün. Aşılanma, hastalığa karşı elimizdeki tek
silah. Şu an maskesiz-mesafesiz ve en önemlisi de aşısız ya
da tek doz aşı ile tatilde, köyünde ya da kalabalıklarda do-
laşan insanlar birkaç hafta içinde ne halde olacaklarını
durup, sorgulasınlar. Metrekareye düşen insan sayısı ol-
ması gerekenin 5-6 katı. 4. dalga bağıra bağıra ‘Geliyo-
rum!’ diyor. Vaka sayılarına bakın, şimdiden geçen haftayı
ikiye katladı" değerlendirmesinde bulundu. "Ne toplu taşı-
mada, ne alışveriş merkezinde ne de restoranda HES kodu
soruluyor" diyen Köksal,  "İnsanlar masa, sandalye kapma
yarışında. Maske, mesafe sıfır. İşletmeciler ‘Açığımızı bir
an önce kapayalım’ mantığı ile 4. dalgaya davetiye çıkarı-
yorlar. Halbuki her işletmenin sık sık anons etmesi, yerel
yönetimlerin denetlemesi lazım. Bu kalabalıklar tatil son-
rası köyüne, şehrine dönecek. Olmayan yere de virüsü taşı-
yacaklar. Tedirgin, üzgün ve endişeliyim. Bu gidişle eğitim

de ekonomi de büyük sekteye uğrayacak. Eylül ayında
okulların açılması planlanıyor. Nasıl olacak? Aşılanacağız
ve üç K’den kaçınacağız; kapalı, kısıtlı, kalabalık ortam-
lar" dedi."Aşılanmış kişiler Delta varyantına enfekte olsalar
dahi hastalığı kolay atlatıyorlar"Aşılanmış kişiler Delta
varyantına enfekte olsalar dahi hastalığı kolay atlatıyorlar,
hastaneye ve yoğun bakıma yatış istatistikleri daha düşük
oluyor. Aşısız grupta ise bu ihtimal çok çok daha fazla

açıklamalar inandırıcı değil

Türkiye’de ilk korona virüsü vakası 11 Mart 2020’de
açıklandı. Salgına dair verileri düzenli olarak paylaşmak
amacıyla oluşturulan günlük koronavirüs tablosu ya da
yaygın bilinen adıyla turkuaz tablo ise mart ayının sonun-
dan itibaren ilan edilmeye başlandı. Şimdiye kadar 4
önemli değişikliğin yapıldığı turkuaz tablodaki veriler, şef-
faf olmadığı, manipüle edildiği ve kavram kargaşası yarat-
tığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Hasta-vaka ayrımı yapılması,
entübe edilen hasta sayısı yerine muğlak bulunan ağır
hasta sayısı kavramının getirilmesi, aşılama oranının ülke
nüfusunu kapsayacak şekilde hesaplanmaması tabloda ya-
pılan değişikliklere dair önemli örnekler arasında yer alı-
yor.Uzmanlar, verilerdeki gayri ciddilik ve şeffaflık
eksikliği sebebiyle toplumun salgını yakından takip etmeyi
bıraktığını söylüyor. “Vatandaşı bilgilendirmek tehdidin
büyüklüğünü anlatmak bir salgın yönetiminin olmazsa ol-
mazıdır” diyen halk sağlığı uzmanı Dr. Nuriye Ortaylı, sal-
gının bütün bireylerin katılması ve birlikte mücadele
etmesi gereken bir süreç olduğunu belirtiyor:“Covid-19 so-
lunum yoluyla bulaşan bir hastalık olduğu için burada bi-
reysel davranışlar çok daha önemli. Davranış değişikliğinin
en önemli ilk adımı, bilgidir. Tehdidin büyüklüğünü anlat-
mak, güven kazanmak ve bunun için de istikrarlı davran-
mak sürekli fikir ve rakam değiştirmemek çok önemli.
Bizde ise iletişim kazası üzerine iletişim kazası yapılıyor.”

Bakan da güvenini yitirdi

Türkiye’de salgının ilk aylarında Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca’ya, toplumun büyük bir kesimi tarafından güven du-
yuluyordu. Bakan Koca’nın düzenli olarak bilgi paylaşı-
mında bulunması ve ayrım gözetmeden basın
mensuplarının sorularına yanıt vermesi gibi ölçütler, salgı-
nın şeffaf bir biçimde yönetileceği görüşünü hakim kılı-
yordu. Ancak bu durum çok geçmeden değişti. Geçtiğimiz
yılın yaz aylarında vaka, vefat sayıları ve yoğun bakım do-
luluk oranları arasındaki uyuşmazlıklar soru işaretlerine
neden oldu. Takvimler 30 Eylül 2020’yi gösterdiğinde ise
Sağlık Bakanı Koca’nın “Her vaka, hasta değildir” çıkışı
malumun ilamı oldu. İnfial yaratan bu açıklamanın ardın-
dan, PCR testi pozitif çıkanların oluşturduğu günlük vaka
sayısı yerine, yalnızca hastalık bulgusu olup tedavi altına
alınanların sayısının kamuouyla paylaşıldığı ortaya çıktı.

yoğun bakım sayıları önemli

Bu açıklamanın ardından büyük bir kırılma yaşandı.
Bütün yaz boyunca bizi yanılttıkları ortaya çıktı. Mızrak
çuvala sığmaz hale geldi” diyor. Geçtiğimiz yaz zirve
yapan güven sarsılmasının bugün de devam ettiğini vurgu-
lamamız gerekeiyor. Yoğun bakım sayıları, vaka sayıları-
nın belli bir oranıdır. Bir tanesi artarken öteki nasıl sabit
kalabilir? Rakamlarla uğraşmaya alışıksanız bilirsiniz,
doğal olaylar böyle düz bir çizgi çizmezler. İnerler, çıkarlar
ve bir eğilimleri olur. Bizim vaka sayıları temmuza kadar
hep aynı gitti. Temmuzdan itibaren o veriye çok itibar et-
memeye başladım. Çünkü ben o noktaya kadar Sağlık Ba-
kanı’na güvenmek istiyordum. Bu işi düzgün bir şekilde
yapmaya çalışacaklar ve biz de elimizden geldiği şekilde
yardım etmeye, destek olmaya çalışacağız diye düşünüyor-
dum.Toplumun güven duygusundaki zedelenmenin tedbir-
lere uymama davranışına sebep olduğunu
vurgulayalım.Toplum da salgın yorgunu oldu. Benim gör-
düğüm, geçen sene nisan ayına kıyasla önlemlere çok çok
daha az uyuluyor.”

Değişiklik neden yapıldı?

Son olarak (4 Temmuz 2021 tarihinde) ise turkuaz tablo-
dan toplam vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam vefat
sayısı, zatürre oranı ve yatak doluluk oranları çıkarıldı. Bu
verilerin bundan sonra haftalık tablolarda paylaşılacağı
belirtildi. Çıkarılan 6 değişkenin yerineyse aşılama verileri
eklendi. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi Pınar
Dağ, düzenli olarak toplanan verilerde değişikliğe gidilme-

sinin başlıca nedenlerini “Örneklem grubunuzda bir deği-
şiklik kararı almışsınızdır, verileri yeniden yapılandırıp kul-
lanacaksınızdır, yeni veriler ortaya çıkmıştır ya da
iyileştirici ve geliştirici bir yöntem için bunu yapıyorsunuz-
dur” diye anlatıyor. Veri uzmanı Dağ, “Turkuaz tabloda
sürekli yapılan değişiklikler söylediklerimin hiçbiri ile doğ-
rudan ilişkili değil” diyor.

İnsanlar neden ölüyor bilinmiyor!

Pınar Dağ, kamuoyuyla iletişim kurmanın çok çeşitli yol-
ları olmasına rağmen bu konuda adım atılmadığını belirti-
yor. “Türkiye sorumsuz davrandı ve davranmaya devam
ediyor. Geldiğimiz noktada bunun ciddi derecede etkileri
olduğunu görüyoruz. Son 1,5 yılda nefes alamadığımız
çok ciddi yanlış politikalar izlendi. Hayatlarımızı ilgilendi-
ren temel verileri bile paylaşmıyorsanız yaptığınız iş biraz-
cık gayri ciddi bir şeye dönüşmüş oluyor. Binlerce insanın
gerçek anlamda neden öldüğünü bilemiyoruz. Belki hiçbir
zaman bilemeyeceğiz.”Britanya merkezli veri şirketi Total
Analysis’ın hazırladığı "Covid Veri Şeffaflık Endeksi”ne
göre Türkiye, 100 ülke arasında 97. sırada yer alıyor.
Araştırmanın sonucu için “Bu bize çok şey söylüyor”
diyen Pınar Dağ, şöyle devam ediyor: “Paylaşılan verilerin
hem şeffaflığı hem de doğruluğu ile ilgili ciddi sorunlar
var. Nasıl toplandıklarını yeterince izleyemiyoruz, güncel
meta verisini açıkçası göremiyoruz ve daha zengin daha
detaylı veriye ulaşamıyoruz. Tablolardaki değişkenlerin de-
ğişmesi de bu şeffaflık noktasında kafa karıştırıcı olabili-
yor. ”Sağlık Bakanlığı’nın 2019-2023 yılları için
hazırladığı stratejik eylem planında şeffaflık temel değer-
ler arasında yer alıyor. Salgın sürecinde Türkiye’nin bu he-
defin yanından bile geçemediği vurgulayan Dağ, şu
ifadeleri kullanıyor: “Bu durum bir noktada ‘Ulusal çıkar-
lardan dolayı bazı verileri açamıyorum’ gibi bir mazeret
çatısı altında bize sunuldu. Hâlâ da bu şekilde devam edi-
yor, değişen bir şey olduğunu söyleyemeyiz.”
Bakanlık paydayı değiştirince aşılı oranı artıyır iyi mi!
4 Temmuz’da güncellenen yeni tabloda aşılı kişilerin nü-
fusa oranını gösteren veriler, manipüle edildiği gerekçesiyle
tepki topluyor. Aşılama oranı, toplam nüfus üzerinden
değil 18 yaş üstü nüfus üzerinden hesaplanan tabloya göre
20 Temmuz 2021 itibarıyla bir doz aşı olanların oranı
yüzde 62.89. TÜİK’in şubat ayında yayımladığı verilere
göre Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin. Sığınmacılarla
beraber bu sayının 90 milyona ulaştığı düşünülüyor. Bu
rakam üzerinden bir hesaplama yapıldığında ise ilk doz
aşısını olanların oranı 19 puan azalarak yüzde 43’e düşü-
yor. Dr. Ortaylı, bu durumu şöyle değerlendiriyor: “Şaka
yollu istatistik rakamlarla yalan söyleme bilimidir denir.
Öyle değildir tabii, her şeyin tanımı düzgün yapılırsa ista-
tistik bizi gerçeklere çok yaklaştıran ve tahminler yapma-
mızı sağlayan bir bilimdir. Ama Bakanlık burada paydayı
değiştiriyor. Toplam nüfus yerine 18 yaş üzeri nüfusu koyu-
yor ve böylece tam aşılıların ya da birinci doz aşısını olan-
ların oranı birden yükseliyor.”“İlan ettikleri rakamları
etmeseler de olur. Sadece çok aşı yaptık diye algı yarat-
mak için kullanıyorlar. Aslında birçok ülkeye göre şanslıyız
güzel aşı yapıyoruz. Sağlık personelimizin çok yüksek kap-
asitesi olduğunu, çok fedakâr olduğunu bir kere daha gör-
dük. Günde 1,5 milyon doz aşı yapıldı. Bu dehşet bir
rakam gerçekten. Demek ki aşı olunca yapma kapasitesi
var. Ayrıca Türkiye, iki doz Sinovac’ın üstüne bir doz Bi-
oNTech yapan ilk ülke. Verisini toplayın, ilan edin başka
ülkeler de faydalansın.”

Doz hesabı yeterli değil

BioNTech’in ilk koruyuculuk rakamları yüzde 90‘lar sevi-
yesinde olduğunda toplam nüfusun yani 90 milyonun
yüzde 70’ini bununla aşılamamız gerekiyordu. Ama Sino-
vac’la herkesi aşılasaydık bile biz toplumsal bağışıklığa
ulaşamayacaktık. Çünkü enfeksiyona karşı koruyuculuğu
yüzde 50. Uzmanlar, Türkiye’nin veri toplayacak, işleyecek
ve analiz edecek altyapıya sahip olmasına rağmen turizm
ve ticaretin olumsuz etkileneceği kaygısıyla Covid-19 veri-
lerinin açıklanmadığı görüşünde. Halk sağlığı uzmanı Dr.
Nuriye Ortaylı’ya göre bu işleyiş nedeniyle Sağlık Bakan-
lığı kendisini Türkiye’deki bilim insanlarının bilgi biriki-
minden mahrum bırakıyor. “15-16 aydır Bakanlık’tan bir
türlü sağlıklı veri alamadık. Hiç olmazsa akademi ve bilim
çevreleri ile paylaşsınlar çok yararlı öneriler çıkabilir o
çevrelerden.”

Bu maçın galibi yok

TÜİK’in 2020’e ait ölüm istatistiklerini hâlâ paylaşmadığı
ortada şeffaf yönetilmeyen süreçlerin sorunları derinleşti-
rip içinden çıkılamaz bir hâle getirdiği gerçektir.
Verileri manipüle ederek, az vererek, sık vermeyerek, kılıf-
lar arayarak kamuoyunu bilgilendirmemek aslında zincir-
leme bir sorun yaratmaktan öteye gitmiyor. Bu şekilde
yönetildiğimizde günün sonunda sürecin kazananı da ol-
muyor. Gençler bir an evvel iki doz aşılarını olmalıDelta
varyantı nedeniyle nisandaki Covid sayılarına dönülebile-
ceğini söyleyen Prof. Dr. Dilek Arman, genç ölümlerinde
artışa dikkat çekti. Arman, "Gençler bir an evvel iki doz
aşılarını olmalı" dedi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman, korona virü-
sünün Delta varyantının Türkiye'de de etkisini göstermeye
başladığına dikkati çekerek, "Aşılarımızı olmaz ve tedbir-
lere uymazsak kısa sürede vaka artışları ve nisan ayı ra-
kamlarına ulaşmamız kaçınılmaz olur." dedi. Bahçeşehir
Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Kli-
nik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Arman, birçok
ülke ile birlikte Türkiye'de de 36 ilde tespit edilen Delta

varyantı ve tekrar artış eğilimine geçen Covid-19 vaka sa-
yılarının, salgında yeni bir dalganın yaşanması konusunda
yaratabileceği risklere ilişkin açıklamalarda bulundu.Aşı-
lama oranları yüksek İngiltere ve İsrail gibi ülkelerde
Delta varyantı sebebiyle yaşanan vaka artışlarına dikkati
çeken Arman, "Dünyada 95'den fazla ülkede görüldüğü bi-
linen ve yayılımı önlenemeyen, yeniden sınır kapama ve
kapanmalara yol açan Delta varyantının ülkemizde de et-
kisini göstermeye başladığını görüyoruz. Aşılarımızı olmaz
ve tedbirlere uymazsak kısa sürede vaka artışları ve nisan
ayı rakamlarına ulaşmamız kaçınılmaz olur." ifadesini kul-
landı. Türkiye'nin toplumsal bağışıklığın sağlanması için
gerekli olan yüzde 70-80 aşılama oranına henüz erişeme-
diğine, toplumda yaz mevsimi ve normalleşmenin etkisiyle
maske, mesafe tedbirlerine yeteri kadar uyulmadığına işa-
ret eden Arman, tüm bu etmenlerin vaka artışlarına zemin
hazırladığını vurguladı. Prof. Dr. Dilek Arman, Delta'nın
Alfa (İngiltere) varyantına göre yüzde 60 daha bulaşıcı ol-
duğunun saptandığına dikkati çekerek, "Bu yaygınlığın
hastalık etkisinin yanı sıra önemli bir sonucu da yeni var-
yantların oluşumu için zemin hazırlaması. Enfeksiyon ya-
yıldıkça çok kısa süre içerisinde yeni varyantlardan söz
eder hale geliyoruz." dedi. Arman, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Delta varyantının ölüm oranlarını arttırdığına dair göz-
lemler söz konusu fakat bunu bilimsel sonuçlarla ifade
etmek henüz mümkün değil. Buna karşın İskoçya'da hazi-
ran ayında yayınlanan çalışma sonuçlarına göre, Delta,
altta yatan hastalığı olanlarda daha belirgin olmak üzere,
hastaneye yatış oranlarını 2 kat arttırıyor. Beta ve Gama
varyantlarında bulunan mutasyonları taşıyan Delta Plus
varyantı, henüz Delta kadar yaygın saptanmış değilse de
bu gidişin sonu, aşıların tümüyle etkisiz kalabileceği, ölüm
oranlarının çok ciddi şekilde artacağı yeni varyantların ge-
lişimi olabilir." Aşılanmayanlar hastaneleri doldurmaya
başladıDSÖ'nün Alfa, Beta, Gama, ve Delta varyantlarının
yanı sıra "ilgilenilen" varyantlar grubunda Eta, Lota,
Kappa ve Lambda'yı takip ettiğini aynı zamanda 12 var-
yantın da izlenimini sürdürdüğünü anlatan Arman, hem
BioNTech hem de Sinovac aşılarının iki dozunun genel ola-
rak varyantlar üzerinde etkinliğini sürdürdüğünü, ağır has-
talık ve ölüm riskini önlediğinin saptandığını
anımsattı.Ağustos 2020'de Peru'da saptanan ve ülkedeki
vakaların yüzde 70'inin etkeni olan Lambda varyantına
karşı da BioNTech'in etkinliğinin belirlendiğini vurgulayan
Arman, "Yeni varyantların özellikle aşı oranlarının düşük
olduğu ülkelerde ortaya çıkışı, aslında aşının önemini çok
açık olarak ortaya koyuyor. Diğer yandan hastaneye yatış-
lar da özellikle aşılanmamış kişilerde söz konusu." diye ko-
nuştu. 

Gençlerde korkutan ilgisizlik

Prof. Dr. Arman, özellikle genç yaş gruplarında görülen
aşı ilgisizliğine ilişkin, şunları kaydetti:"Gençlerde ağır
seyir ve ölüm oranlarının düşük olduğunun bilinmesi,
güven hissi ile birlikte aşıya ilgisizlik sonucunu doğurabili-
yor. Ancak Türkiye'de günlük ortalama 5 bin yeni vakanın
büyük bölümünün aşılanmamış, genç nüfustan oluştuğunu
ve Kovid-19'da ölüm oranının 40 yaş altında 0,02 oldu-
ğunu dikkate aldığımızda, her 5 bin genç hastanın 10'unun
yaşamını kaybedeceğini öngörmek acı ama gerçek bir
sonuç. Her geçen gün daha fazla sayıda, hiçbir risk fak-
törü taşımayan genç insanların yaşam kaybı haberini alı-
yoruz. Gençler hem kendileri hem de sevdiklerine hastalık
bulaştırma ihtimalini düşünerek bir an evvel iki doz aşıla-
rını olmalı. Bu aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk,
aşılanma salgından kurtuluşun tek yolu. "Dünya Sağlık Ör-
gütü'nden Türkiye'ye uyarı: 3K'dan kaçının Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ve
Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, salgın önlemleri
konusunda tüm dünyada yaşanan rehavetle ilgili uyarı-
larda bulunarak yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada
""Üç K"dan kaçınmak gerektiği ise şu şekilde belirtildi: "Ka-
palı, Kısıtlı ve kalabalık ortamlar. İnsanlarla tercihen dış
mekanlarda, açık havada ya da iyi havalandırılan ortam-
larda bir araya gelmeye özen göstermek hepimizi koru-
maya yardımcı olur ve virüs bulaşma olasılığını azaltır.
Büyük spor turnuvaları, festivaller ve kalabalıkları çeken
etkinliklerin gerçekleşmesine bir süre ara vermek, onun
yerine halk sağlığı ve sosyal önlemleri artırarak virüsün
süper yayıcı hale gelmesine izin vermememiz hepimizin
sağlığı için çok önemli. "DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr.
Hans Kluge ve DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr
Berdyklychev tarafından ortak kaleme alındığı bildirilen
açıklamada, zorlu geçen pandeminin, toplumun ruh sağlığı-
nın yanı sıra herkes için zorlu geçen bir dönem olduğu ve
herkesin rahatlamak istemesinin çok doğal karşılanması
gerektiği belirtilirken "Ancak geçen yaz yine aynı zamanları 
yaşadık. Bazı Avrupa ülkelerinde kısıtlamalar çok hızlı bir
şekilde gevşetildiğinde, Avrupa Bölgesi genelinde bizi tek-
rar karantina almaya zorlayan vaka artışları ve ölümlerde
üzücü bir yükseliş gözlemledik. Şimdi, sağlık sistemlerimiz,
okullarımız, geçim kaynaklarımız, ekonomilerimiz, fiziksel
ve zihinsel sağlığımız üzerindeki bir yıldan fazla süren bas-
kıdan sonra, aynı hatayı yapmayı göze almamalıyız" uyarısı
yapıldı. Avrupa Bölgesi'nde aşılama hızla devam etse de,
nüfusun büyük bir kısmının halen aşısız olduğuna işaret edi-
len açıklamada bulaşıcılığı oldukça yüksek varyantların do-
laşımda olduğu da hatırlatılarak "Aynı zamanda,
COVID-19 vakalarında artışa yol açan halk sağlığı ve sos-
yal önlemlerde gevşeme görüyoruz; aşılama oranlarının
yüksek olmadığı, özellikle en savunmasız gruplar arasında,
bu düşük rakamlar, artan hastaneye yatışlara, sağlık sis-
temlerinde ek yüke ve can kayıplarına neden oluyor. 

Yeter yahu...
Hep başa dönmekten

sıkılmadınız mı!

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com
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G azi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Ko-
ronavirüs Bilim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kurban
Bayramı'nda yaşanan sosyal hareketliliğin
tedirginlik oluşturduğunun söyledi. Bilim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, yaptığı açık-
lamada şunları söyledi:
“Corona virüs vakalarının ortaya çıkma-
sında hepimiz biliyoruz ki, kalabalıkta bir
araya gelme, özellikle havasız mekanlarda
bir araya gelme ve nüfusun yoğunlaşması
en büyük etken. Artık bunu bir buçuk yıl-
dır tüm dünya öğrendi. Fakat Kurban
Bayramı'nda maalesef bazı vatandaşları-
mızın memleketlerine gittiklerinde, tatil
beldelerine gittiklerinde veya seyahat sıra-
sında kalabalıklarda bir araya gelmeme
koşullarına çok uymadıklarına şahit

olduk. Elbette bayramlaşma yapalım ama
özellikle fiziki temastan kaçınmak doğru
bir yaklaşım olacak. Yine bir araya geli-
yorsak olabildiğince bahçe, balkon gibi
yerlerde bir araya gelebiliriz. Böyle yer-
lerde bir araya gelebilme gibi bir imkân
yoksa vatandaşların çok kısa süreli hızlı
bir ziyaret yapıp çıkmaları ve ortamların
havalandırılması doğru bir yaklaşım ola-
caktır. Fakat maalesef bir parça uyum so-
runu yaşadığımız için vakaların arttığına
şahit oluyoruz. Zira baktığımız zaman bu
ayın başında 4 bin 900'lere kadar düşen
vakalar dün akşam itibariyle 11 bin civa-
rını bulmuş durumda. Bir süre daha bu
artış trendi yaşanacak gibi gözüküyor.”

Aşı olmasa kötü olurdu

İlhan açıklamalarının devamında şu ifade-

lere yer verdi; “Vaka artışlarının eğer aşı-
lama olmasaydı daha yüksek olacaktı. Bu
sürece baktığımızda, geçen sene ile bu za-
manı kıyasladığımızda aslında artış daha
da yüksek olabilirdi. Ama bu artışın önün-
deki en büyük engelin mevcutta iki doz
aşılanmış vatandaşlarımızın olduğunu
düşünüyorum. Hali hazırda baktığımızda
iki doz aşısını olan vatandaşlarımız yüzde
35 civarında yani hedef nüfusun üçte bi-
rinden daha fazlası iki doz aşısını olmuş.
Bunun hızlı bir şekilde artması gerekiyor.
Türkiye'de baktığınız zaman daha çok
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge-
si'nde yer alan illerimizde aşılama oranla-
rının daha düşük olduğuna şahit
oluyoruz. Ama başka bir durum da var,
bu illerimizde aynı zamanda vaka artış
hızı da daha yüksek. O zaman aşı ile vaka

artışındaki bu ilişkiyi düşündüğümüzde
bu bölgedeki vatandaşlarımıza bir an
önce aşılama çağrısı yapmamız gerekiyor.
Daha lokal bazda, daha mahalle bazında
aşıya teşvik sağlamak daha kolay olacak-
tır. Aşılama oranının düşük olduğu illere
baktığımızda bu bölgelerde genç nüfusun
da fazla olduğunu görüyoruz. Genç nüfus
arasında da aşı olmama konusunda bir
yaklaşım söz konusu. Pek aşı olmak iste-
miyor genç nüfus. Burada da aslında hem
arkadaş çevresinden edilen yanlış bilgiler
hem sosyal medyadan edilen yanlış bilgi-
ler ve maalesef aşı karşıtlığı yapan bazı
hekim arkadaşlarımızın görüşleri burada
etkili oluyor. Genelde kulaktan dolma ve
şehir efsanesi iddialar söz konusu. Ama
bakıldığı zaman iddialar ile bir kaynak ve
yayınlanmış makale söz konusu değil.”

fesİn yanı sıra, yün, keçe,
kumaş ve halı üretimlerinin de
yapıldığı Feshane, Belçika'dan

özel olarak getirilen çelik kolonlar üze-
rine inşa edildi. Bina bu özelliği ile İs-
tanbul'un sayılı yapıları arasında yer
alıyor. Restorasyon çalışmalarında bu
çelik kolonlar tek tek elden geçirilerek
aslına uygun şekilde yenilendi. Fesha-
ne'nin yapı taşıyıcı duvarlarındaki çalış-
malar da tamamlandı. Çelik sütunlarla
birlikte, çelik makasların da restorasyo-
nun bitmesi ile birlikte yapının birkaç ay
içerisinde çatısı kapatılacak. Tasavvuf
Müzesi'nde İBB envanterinde bulunan
eserler sergilenecek. İBB tarafından
satın alınan bin 200 yıllık Zuhruf Sure-
si'nin ve bin 100 yıllık Maide Suresi'nin
yer aldığı el yazmaları ile 700 yıllık
Kur'an-ı Kerim sayfaları, Mesnevi ve
Bahaeddin Veled'in İbtidâ-Nâme'si Fes-
hane Tasavvuf Müzesi'nde sergilenecek.
Feshane'nin ön bölümünde bulunan
Haliç kıyısına da düzenleme yapılacak.
Ziyaretçilerin Haliç'in keyfini çıkarma-
ları için kıyı bölümüne sosyal alanlar ya-
pılacak. Bu alanda ziyaretçiler hem
dinlenebilecek, hem de Haliç manzara-
sının keyfini sürecek. 

Restorasyon iyi gidiyor

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) ça-
lışmalar hakkında bilgi veren İBB Kültür

Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel,
"Çeşitli dönemlerde geçirmiş olduğu
yangınlar ve sonra tekrar yapılması üze-
rine bir tarihçesi var alanın. İlk yapıldığı
dönemden hemen sonra bir yangın ge-
çirdiğini ve 1860'larda yeniden yapıldı-
ğını biliyoruz. Çeşitli dönemlerde
geçirdiği restorasyon projeleri var. Bir
süre sanayi tesisi olarak kullanılmış,
Cumhuriyet döneminde depo olarak
kullanıldığını biliyoruz. Yakın geçmişte
sergi ve fuar alanı kullanıldı önemli bir

süre boyunca. Geçmişte geçirdiği resto-
rasyon süreçleri var en yakın 1998-99
döneminde bir restorasyon geçiriyor
ama çoğunlukla yapılan müdahaleler
özgün yapısını bozan müdahalelere dö-
nüşüyor. Şu an biz kapsamlı bir resto-
rasyon başlattık, özgün dönemine
taşıyacak şekilde. Alanında uzman bir
ekiple restorasyon çalışmalarını yürütü-
yoruz. Özellikle yapı taşıyıcı duvarla-
rında büyük oranda restorasyonumuzu
tamamladık. Bu yapının en karakteristik

özelliği demir ayakları. Demir taşıyıcılar
açısında özel bir eser, demir çatı makas-
ları özgün döneminden kalma yapı ele-
manları. Bu demir elemanlarda
konservasyon çalışmalarına başladık.
Birkaç ay içerisinde çatıyı kapatma he-
defindeyiz. Önümüzdeki yılın sonunda
alanı tamamen kullanıma açmak, resto-
rasyonu tamamlamak istiyoruz" dedi. 

Önemli eserler var

Oktay Özel, bir kültür vadisi yaratacak-
larını ifade ederek, "Haliç'in hemen kıyı-
sında, Haliç düzenlemesinin de
tamamlandığı bir dönemde burada ta-
savvuf müzesi, edebiyat müzesi, kütüp-
hanesi, çok fonksiyonlu sergi alanlarıyla
ve çevre kullanımıyla önemli bir, kültü-
rel, sanatsal alan oluşturma hedefinde-
yiz. Tasavvuf Müzesi'nden İBB
envanterinde bulunan çok önemli tasav-
vuf eserleri var. Alanında uzman danış-
manlarımız ve küratörlerimizle birlikte
çalışma sürdürülüyor ve seçki yapılacak.
Ayrıca yakın zamanda kamuoyunun
takip ettiği ve İBB tarafından alınan 9 el
yazma Kur'an'ı Kerim'ler var, onlar da
burada sergilenecek ve önümüzdeki sü-
reçte edineceğimiz envanterler burada
sergilenecek. Yaklaşık 35 milyon lira de-
ğerinde bir sözleşme var, bu sözleşme
bedeli içinde imalatlarımızı tamamla-
mayı hedefliyoruz" diye konuştu.

ayasofya Camii, ibadete açılma-
sının birinci yıldönümünde yoğun
ilgi gördü. Yerli ve yabancı turistler

cami önünde metrelerce kuyruk oluşturduA-
yasofya Camii'nin 86 yıl sonra yeniden iba-
dete açılmasının bugün birinci yıldönümü.
Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gös-
terdiği cami girişi önünde metrelerce kuyruk
oluştu. Aileleriyle gelen ziyaretçiler, sıranın
kendisine gelmesini bekledi. Bazı kişiler ise
cami etrafındaki yeşillik alanlarda serinlemek
için oturdu, çocuklar ise oyunlar oynadı. Aya-
sofya'yı gezmeye Antalya'dan geldiğini belir-
ten Sevinç Aras, "Çok kalabalık, ilk defa böyle

bir kalabalık gördüm" dedi. 
Beklemeye değer

Ayten Uludağ ise babasının kendisini ziyarete
geldiğini, bu nedenle Ayasofya Camii'ne getir-
diğini belirterek "Anneciğim bir ay önce rah-
metli oldu. Çok istiyordu. Annem gelemedi,
onun yerine biz babamla Ayasofya Camii'ne
ziyarete geldik. Kalabalık ürkütmüyor, hemen
ilerleme sağlanıyor. Bir sıkıntı yok. Herkes dü-
zene uyuyor. Beklemeye değer" dedi. 
Şükür namazına katılmak istiyoruz

Sultanbeyli'den gelen Afife Subaşı, "Aya-

sofya Camii olduktan sonra ilk defa 
geliyoruz. Bu güzel güne şahitlik etmek 
istiyoruz, şükür namazı kılmak istiyoruz
burada. Çocuklarımıza da o bilinci yerleş-
tirmek istiyoruz. Buraya kadar geldik, içe-
riye de gireceğiz inşallah" diye konuştu.
Ayasofya için geldik

Ailece Ayasofya'yı ziyarete gelen Ayşe 
Bulut da "Çok mutluyuz. Eskişehir'den
geldik ziyaret için. Hem bayram ziyareti
hem de Ayasofya. Özellikle Ayasofya'yı 
görmek için. Gayet mutluyuz" 
açıklamalarında bulundu.

İstanbul'un ilk tekstil fabrikası Feshane'nin Tasavvuf Müzesi'ne dönüştürüleceği restorasyonun yüzde 60
tamamlandı. Fes üretimi için 1833 yılında inşa edilen Feshane tarihinin en kapsamlı restorasyon sürecine
girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları yüzde 60
oranında tamamlandı. 35 milyon liraya mal olacak restorasyon çalışması 2022 yılında tamamlanacak

Feshane yüzde 60 tamam

Ayasofya kuyruğu

VAKA ARTISI
SURECEK!
VAKA ARTISI
SURECEK!
VAKA ARTISI
SURECEK!
VAKA ARTISI
SURECEK!
VAKA ARTISI
SURECEK!
VAKA ARTISI
SURECEK!

Yasağa rağmen
denize girdiler

Korkutan balık
ölümleri!

Şİle Kaymakamlığı yoğun dalga ve
akıntı nedeniyle bugün de denize gir-
menin yasak olduğunu duyurdu. Sa-

hile gelenler ise yasağa rağmen denize girmeye
devam etti. Şile Kaymakamlığı "Bugün ilçemiz
sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle va-
tandaşlarımızın can emniyetini korumak ara-
cıyla gün boyu denize girmek yasaklanmıştır"
şeklinde açıklama yaptı. Ancak Şile’de sahile ge-
lenler yasağa rağmen denize girdi. Zabıta, polis
ve sahil güvenlik ekipleri  uyarıları dinlemeyerek
denize girenleri çıkardı. Ekipler sık sık "Denize
girmeyin"  uyarısı yaptı. Denize girmeyenler ise
fotoğraf çekildi. Sahile gelen Ahmed Elsami
"Denize girmedim. Çünkü deniz çok dalgalı ve
tehlikeli. Biraz kumsalda oturup, eve gideceğiz.
Her sene buraya geliyoruz" dedi. Denize giren
yabancı uyruklu bir genç ise "Az bir süre denize
girdik. Yasak ama giriyoruz" diye konuştu. Ailesi
ile sahile gelen Zafer Koca ise "Yasağı biliyor-
duk, çocuklar kumsalda oynasın diye geldik. Şu
anda bu yasak olması gereken bir şey. 2-3 gün
sonra normale döner. Denizin durumu gününe
göre değişiyor, geçen sene bu kadar hırçın de-
ğildi" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un en önemli su kaynakla-
rından Alibeyköy Barajı'nda onlarca
ölü balık kıyıya vurdu. Bölgede ço-

banlık yapan Cemal Akdil, "İki günde bir bu-
raya geliyorum. Bu manzarayla ilk defa bugün
karşılaştım" dedi. Sultangazi'de bulunan ve İs-
tanbul'un en önemli su kaynaklarından biri olan
Alibeyköy Barajı'nda onlarca ölü balık kıyıya
vurdu. Neden öldükleri  bilinmeyen balıkları
sabah saatlerinde koyunlarını otlatan bir kişi
fark etti.  Hayvanları otlatırken ölü balıklarla
karşılaşan Cemal Akdil, "Hayvanlarımı otlatır-
ken sabah su içsinler diye baraja getirdim. Bir
baktım balıklar ölmüş. İlk olarak kıyıda gör-
düm, baktım her tarafta ölmüşler. İki günde bir
buraya geliyorum. Bu manzarayla ilk defa
bugün karşılaştım. Nedeni çöpler olabilir, tehli-
keli madde atığı olabilir. Etrafta bildiğim kada-
rıyla fabrika yok ama kamyon ile getirilip
dökülmüş de olabilir. Hafriyat falan döküyorlar
genelde. Dünde geldim dün yoktu." ifadelerini
kullandı. Öte yandan, baraj çevresinde piknik
yapanların çöplerini bırakması ise dikkat çekti. 

Koronavirüs Bilim 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Mustafa Necmi İlhan,

“Maalesef bir parça
uyum sorunu yaşadığı-
mız için vakaların arttı-
ğına şahit oluyoruz. Bir

süre daha bu artış trendi
yaşanacak gibi gözükü-
yor” ifadelerini kullandı
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B ugüne değin hep Aziz Nesin'den bir
takım hikayeler paylaşarak, pazar gün-
leri yüzünüzde bir nebze de olsa gülüm-

seme olması için gayret ettik. Bu pazar da
köşemizi Sait Faik Abasıyanık'a ayırmak istedik.
Edebiyatımızın en önemli öykü yazarlarından
olan Abasıyanık; 1 Nisan 1954'te kaleme aldığı
Milletvekili Hastalığı ve 1934'te yazdığı Kıskanç-
lık öyküsü ile karşınızda...
“Benzerlerine pek yakında rastlanacağına göre,
demek daha virüsüne antibiyotikler tesir etmiyor.
O halde bu korkunç hastalık insan nesillerinden
binde birine çaresiz yapışacak. Korkunç sıfatıyla
sıfatladığıma bakmayın! Bu hastalık yalnız tutul-
mayanlar için öyledir. Tutulanlar için tadına varı-
lamaz, korkunç surette zevkli bir hastalıktır. Evet,
pek zevklidir. O kadar zevklidir ki, bir dakika bu
hastalığa tutulduğunuzu düşünseniz artık tram-
vaylara, otobüslere, trenlere bedava binersiniz.
Söylev üstüne söylev verirsiniz, gündem müza-
kere edersiniz, encümenlere girip çıkarsınız, ba-
kanlarla merhabalaşır, kartvizitler gönderir,
kartvizitler alırsınız. Hülasa bir dakika bir millet-
vekilinin yerine kendinizi koyar, rahat edersiniz.
Artık bu hastalığın ismi anlaşıldı: Milletvekili
hastalığı.
Ruhi bir hastalıktır. Bütün ruhi hastalıkların gü-
nümüzde son tedavisi “choc” tedavisidir. Ama
yirminci seçilemeyişten sonra seçilememek
“choc”una dayanıklık gösterenler olmuştur.
Benim bugün otuz, kırk sene ötesine ait bir mil-
letvekilliği hastasını dostlukla hatırlamam yeni
tutulacak hastaların durumu ile bir değildir.
Şimdi her vatandaş milletvekilliğine namzetliğini
koyabilir, broşür çıkarır, propaganda yapabilir.
Milletvekilliği hastası olduğunu hiç belli etmeye-
bilir. Hele okumuş yazmış, şurada burada yapıcı
fikirler ortaya atmış, bir zihin açıklığı göstermiş
biri ise seçilsin seçilmesin milletvekilliği hastası
sayılmaz. Dört sene dişini sıkabilir de halini belli
etmezse, krizi dört senede bir tutan hastalığa da
hastalık denmez. Ama kriz geçtikten sonra rahat-
lamak şart. Benim size anlatacağım bir köylüdür.
Krizi her gün tazelenen, tazelendirilen zavallı bir
köylü.
Doğduğum şehrin bazı köyleri kasabaya pek ya-
kındır. Hemen bir tarla aşıldıktan sonra kocaman
köye, yani bizim kasabaya girilir. Bu yakın köyle-
rin insanları kasabalı ile temas etmeyi büyük bir
şeref sayarlar. Hele mesela tahrirat kâtibi, nüfus
memuru, belediye reisi, telgraf müdürü ile tanış-
mışlarsa iş tamamdır. Artık köylülükten kurtul-
muşlardır. Hiç köyde oturmazlar. Vakitleri halleri
biraz da iyice ise kasaba kahvelerine, bazı akşam-
lan memurların kerahet vakti çöktükleri lokanta-
lara düşerler. Buralarda bir de ortaokul
Fransızca öğretmeni ile iki bardak bira içmişlerse
köye döndükleri zaman Paris’ten bile söz 
açabilirler.
Rahmet Hoca bu köylerin birindendi. Okur ya-
zardı. Şiir söylerdi. Saz çalardı. Namaz kıldırır,
aşır okurdu. Zeki, sevimli, canlı bir gençti bun-
dan otuz yedi, otuz sekiz sene önce. Okumuş
yazmış bir köylü gencinin harmanlardan sonra

kasaba bu kadar yakınken köyde pineklemesini
kimse doğru bulmaz. İnsanın babası bile. O da
kasaba kahvelerine, kasaba çarşılarına gün ağa-
rırken düşer, öğleüstü pideli kebap yer. Öğle na-
mazını “Orta Cami”de kılar, ikindiüstü eşraftan
Hacı Hasan Bey’in yazıhanesinde lafa karışır, ha-
raretlenir, kudretten pembe yüzünde fırıl fırıl
dönen yuvarlak kahverengi gözleriyle ateş gibi bir
köylü delikanlısı olurdu. Saf saf konuşurdu ama
doğru konuşurdu.
Onun hastalığının başlangıcına ben rastlama-
dım. Pek küçükmüşüm. Benim yetiştiğim za-
manlar Birinci Dünya Harbi patlamıştı. Harbin
içinde idik. Onu belediye gazinosunda bir me-
murlar topluluğunun ortasında, ayağında po-
turu, sırtında “İstanbulin”i, yakasında, sırtında
olup olmadığı meçhul kaskatı kolalı gömleği, las-
tikli siyah boyunbağı ile boynunun damarları şiş-
miş, kahverengi gözleri kan içinde, ayağa kalkmış
vaziyette görür gibiyim. Neler söylerdi? Hayal
meyal hatırlarım. Biz, mektep çocukları, belediye
otelinin bahçesinin parmaklıklarına dizilirdik.
Düyunu Umumiye 
müdürü onu havuz başından çağırırdı.
— Buyurun Rahmet Bey, şöyle buyurun.Yerin-
den öyle kalkar. El pençe divan bir sandalyeye
otururdu.
— Kahveci! Mebus beye bir kahve; okkalı olsun.
Tahrirat kâtibi:
— Olur mu beyefendi? Bir mebus namzedine
kahve ısmarlamak ne haddimize? O bize
ısmarlayacak.
— Mebus olduktan sonra bol bol telafi ederiz,
efendim, derdi. Halihazırda bendenizin sekiz
dönüm tarlasından başka bir ineği ile iki öküzü
âşar yüzünden haciz altındadır. Binaena-lâzalik
sizlere kahve ısmarlayacak vaz’ü halde değilim.
Yalandı. Rahmet Hoca hasisti. Köyünün zengini
sayılırdı. Öteden nüfus müdürü kaymakama 
seslenirdi:
— Dersiâm Rahmet Hoca hazretlerinden muh-
tasar müfit bir hitabe rica etsek delâlet 
buyurmaz mısınız?
Rahmet Hoca en çok nüfus müdürüne içerlerdi.
— Mebus olup intihap dairemin köylülerinin
derd ü âlâmını, müzayaka ve iptidailiğini gider-
mek için bir dersiâm olmaya sanırım hiç lüzum
yoktur. Rüşdiye mezunu olmak kâfi ve vafidir.
Rahmet Hoca “Süpürgeci Mektebi” namıyla
maruf rüşdiye mektebini birincilikle bitirmişti.
Kaymakam
* Bu hikâyenin daha kısa olan ilk biçimi Edebiyat
Dünyası, (51), 15 Mayıs 1948’de “Mikropsuz
Hastalıklardan” adıyla yayımlanmıştır. (Yay. N.)
Bey:
— Gördünüz mü? derdi, yine kızdırdınız Rah-
met beyefendiyi. Oldu mu ya? Siz hiç kederlen-
meyin Rahmet Bey! Bu kerre bütün kuvvetimle
sizi destekleyeceğim. Artık siz de Meclis’te him-
metinizi bizden diriğ etmezsiniz.
Rahmet Hoca:
— Elemrü fevkaledeb3, der, kendi elini öperdi.
Kaymakam Bey:
— Estağfurullah, estağfurullah! der ayağa kal-
kar, yine otururdu. Şimdi bir hitabecik bizlere.
Bakın bendeniz rica ediyorum.
— Başüstüne efendim.
Rahmet Hoca sandalyenin üstüne çıkardı:
— Muhterem vatandaşlar! Bu güzel vatanımızın
her köyünü bir cennet haline ifrağ için büyük
büyük işlere lüzum yoktur. Onun köylülerinden

birkaçını mebus olarak intihap buyurursanız
mesele kendiliğinden halledilir. Fakat köyleri-

mizin hali malum: Fena vaziyetteyiz. Bunu
hepiniz bilirsiniz. 

Köylünün derdini köylüden başka kim
anlayabilir? Beni mebus olarak seçti-

ğiniz gün bütün kuvvetimle şunları
yapmaya çalışacağım. İlk iş ola-

rak aşarı kaldıracağım.
— Yaşa, var ol!.. sesleri…

Rahmet Hoca boyun kırar,
devam ederdi:

— Ormanları beyhude
yere kesilmekten, 

tahripten 
kurtaracağım.

— Bravo!
Yaşa!…

— Kel te-
peleri

ağaç-
larla 

süsleyeceğim.
— Yaşasın mebusumuz!
— Sakarya taşarsa tarlalarımızı basmasın diye
setler yaptıracağım.
— Eyvallah!
— Boş araziyi köylüye taksim edeceğim.
— Ambarlar yaptıracağım. Alkış olmasa bile
eğilirdi.
— Dutluklar, böceklikler, müzeler, hafriyatlar,
yaptıracağım.
— Yaşa Rahmet Hoca!
Kaymakam Bey işi ileriye vardırdığını, mektep
talebelerinin yanına bakkal çıraklarının, berberle-
rin, kasapların da dizildiğini ve alkışlara iştirak et-
tiğini görünce hemen bir jandarma koşturur,
bizleri dağıtırdı.
Uzaktan bizim gördüğümüz köpükler saçan,
kıpkırmızı, sandalye üstünde bir adamdı. 
İşittiklerimiz de:
— Hürriyet, müsavat, adalet… Setler, bentler,
çorak tarlalar, âşar, öküz, övendire, tarhana çor-
bası, cennet, muhabbet, ezcümle, bu suretle, sı-
rası gelmişken, çiftlik sahipleri falan gibi cümle
parçalan idi. Rahmet Hoca ile beraber memurlar
şehrin biricik lokantasına giderler, Rahmet Hoca-
nın ziyafetinde yerler içerler. Lokantada da nu-
tuklar çekilir. Saat de gece yarısını bulurdu.
Rahmet Hoca atına atlar, nutuktan sarhoş bir
halde köy yolunu tutardı.
Nutuk verdiğinin ertesi sabahı benzi uçmuş şehir
kahvesine döndüğü zaman onu tekrar nutuk ver-
meye zorlamak istemezdi bile. Önüne gelen:
— Vay mebus beyefendi!
Diye selamladıkça utancından kızarırdı. Normal-
leşirdi. Bir korkudur alırdı kendisini.
— Bir halttır ettik dün akşam. Acaba çok mu
uluorta konuştum? Dilin kemiği yok ki birader.
Hem biz kim, mebusluk kim? Bir şaka yapalım
dedik…
Bir ufak memur tavla başından:
— Ne şakası, birader? Kaymakam Bey vilayete
bu sabah gözümün önünde yazdı. Bu devre seni
mebus çıkarmazlarsa hocam, istifayı basacak.
Kıymetlidir bizim kaymakam, ha! Ayıptır, reza-
lettir, diyor, bu kıbalde, bu düşünüşte bir adamın
kaç devredir mebus olmamasının günahını boy-
numda taşıyamayacağım, diyor da başka bir şey
demiyor.
— Sahi mi Abdullah Bey Allah aşkınıza?
— Nimet çarpsın ki!…
Küçük, muhtasar bir nutuk! Hadi lokanta! Hadi
ziyafet!
Rahmet Hoca babasından kalma bir altın tene-
kesini böylece bitirdikten sonra bir zaman şehre
inmedi. Birinci Dünya Harbi bitti. İstiklal
Harbi’nde sırtında fişeklerle bir ara gözüktü. 
Gözükmesiyle kaybolması da bir oldu. Cumhu-
riyet ilan edilince galiba üçüncü devrede tekrar
kasabada gözüktü. Sakalı bıyığı kesmişti. Nere-
den bulmuşsa bulmuş bir smokin pantolonunu
ayağına, bir frak ceketini sırtına geçirmişti. Elinde
silindir bir şapka taşıyordu. Ustura ile tıraşlı ka-
fasına pek bol geldiği için bu şapkayı hiç giy-
mezdi. Bir eteği topuklarına sarkan frakının
yakasına bir gül takardı.

Günün birinde bir belediye reisinin kendisini me-
rasimle mebus seçtiğini belediye çavuşlarından
biri lokantada müjdelediği zaman ziyafet bede-
lini cebindeki kuruşlarla zor bela ödeyebildi. Şa-
kadan onuAnkara trenine kadar götürdüler.
Trene atlarken tuttular. Hususi tren hazırlanmış,
şimdi gelecek, onunla gideceksin, dediler ve sıvış-
tılar. Rahmet Hoca istasyonda yirmi dört saat
bekledi. Nihayet gelebilen bir trene atladı. Mebus
kompartımanına kuruldu. Epey bir yol gittiğini
biliyorum. Hangi istasyonda işin farkına varıl-
dığı, hangi istasyonda indirildiği malum değil.
Onun uzun zaman o istasyondan bu istasyona,
bu istasyondan o istasyona mebus kompartı-
manlarına kurularak dolaştığını söylediler. Bir
türlü Ankara’ya varamadı. Nihayet frakının etek-
lerinden uzunu koparılmış, boyunbağı kesilmiş,
bembeyaz kolalı gömleği simsiyah halde, ayağı-
nın birinde rugan ayakkabı, ötekinde bir yemeni
ile şehre dönmüş gördük. Köyüne götürdüler.
Ama ilk fırsatta köyden şehre iner, istasyona
koşar, Ankara trenini beklerdi. Mebus kompartı-
manında kimse yoksa, istasyon müdürünün de
keyfi yerinde ise, üç beş dakika kompartımanda
oturmasına müsaade edilirdi. Sonra Ankara’ya
varılmış gibi kemali hürmet ve azametle trenden
indirilir, bir jandarma refakatinde köyüne 
gönderilirdi...”

Kıskançlık

Köyün civarını, çiçek açmış şeftalilerin dibinde
derileri pul pul çobanlarla dinlenerek, ekseriya,
bahar güneşine sarılıp yürüyerek dolaştım.
Dağlara türkü söyleyen ufacık çobana:
-Karnım aç, yavru? dedim.
Dağarcığından kumlu köy ekmeği ve suyu seli
kaçmış Mihaliç peyniri çıkarıp verdi. Pınar bul-
dum, su içtim.
Köye akşama doğru ancak varabildim. Meydan-
dan geçerken ağalar el ettiler.
-Muallim Efendi,? dediler ? Bir çayımızı 
içmen mi??
-İçeriz be ağa? dedik.
Arkalıksız ufak iskemleye çöktük. Ağalar:
-Eee? Yoruldun zaar. Koca cumayı dağda ba-
yırda ne diye geçirirsin anlamayız. Sizin sırrınıza
akıl ermez ki. Biz eski zaman insanı ne anlarız
yenilerin keyfinden, eğlencesinden.?
-Ağalar be, siz her gün dağda bayırdasınız. Ben,
çocuklarla şu kümes gibi yerde pinekliyorum. Bir
cumayı sizin gibi geçirsem çok mu??Sustular.
Biraz sonra:
-Eh, size doyum olmaz? dedim.
Ağalardan hangisinin çay paramı vereceğini bile-
mediğim, aralarında bu şerefi paylaşamayacak-
larını tahmin ettiğim için iki kuruşu fincanın
kenarına bıraktım.
-Olmaz? Olmaz?? diye bağrıştılar.
-Biz çağırdıktı.?
-Ziyanı yok? dedim. ? Ben de sizi çağırırsam, siz
de kendi paranızı verirsiniz.?
-Hay köftehor hay! ? dediler. ?Akıllı bu Muallim
Efendi?

*
Eve varınca karım Fadime kapıyı açar. Tatlı tatlı

güler. Bu kızı sevmiyorum ama hoşuma gidiyor. 
Elin fakir çocuğuna fakir Fadime?yi ağalar zorla
nikah ediverdiler.
?Kızın sende gözü var. Eh diyiver işte?
Bir gün diyiverdim. Akşama Fadime geliverdi.
Bir kuzu, iki bakır mangal, dört tencere, bir sini,
iki şilte, beş altı yastık ve yorgan yüzü de beraber
getirdi. Konu komşu:
-Muallimin evi tamtakırdı,? dediler. ?Bereket Fa-
dime?ye, şanlı şerefli oldu.?Fadime?ye gel,
dedim, geldi. Git, dedim, gitti. Ne yalan söyleye-
yim beni hiç rahatsız etmedi. Bazı korkunç gece-
ler, insanlığımın bütün iştihasıyla ona sarıldım
da.. Öptüm de..
Fakat sonraları düşünüp taşındım. Fadime?yi
kendime eş bulamadım. Kendi kendime sana ar-
kadaş lazım, kadının ne lüzumu vardı ki. Başka-
larının çocuklarını sevmesini bildikten sonra
kendi çocuğun olsun diye heveslenmenin buda-
lalığından geliyor. Mesela şimdi koskoca koç
olan Fadime?nin gelinlik kuzusunu her akşam
dağdan getiren esmer, güzel delikanlı çoban Fa-
dime için ne biçilmiş kaftandı. Ne güzel eş olur-
lardı. Onları bir şair görse ne şiirler yazmazdı.
Biraz evvel kahve önünde otururken geçtiğini
gördüğüm çoban Hüsrev?in çağrışımıyla böy-
lece düşünüp yol alıyordum.
Evin arkasında üç dört dönümlük bir bahçemiz
vardı. Çitten, her akşam yaptığım gibi, mektep-
ten kalmış spor aşkıyla atladım. Çimenlerin üs-
tüne akşam gölgeleri dolmuştu. Otlar kopkoyu,
İstanbul kızlarının yeşil gözleri gibi derin bir renk
almışlardı. Gölgelere çarpmamak için mi ihti-
yatla yürüyordum nedir, birden durakladım.
Hemen hemen kulağımın dibinden Hüsrev?in
sesi geliyordu. Fındıkların dibindeydiler. Yaprak-
lar, kafalarını örtüyordu. Fadime acayip, şimdiye
kadar hiç farkına varmadığım bir lirizmle:
?Koca Hüsrev, delikanlı oldun gittin be. Eh Ka-
ragöz iyi döğüşüyor mu, bakalım?? diyordu.
?Sorma Fadime. Geçen gün Celil Ağanın kara
koçunu bir altüst etti, görseydin. Celil?in koçu bir
kaçıyordu ki.?
?Kaçırır Karagözüm kaçırtır!?
Yapraklar kafalarını örtüyordu. Koç ortada, par-
lak, yağlı boynuzlarıyla gölgelerin içinde heybetli
bir Satir olmuştu.Yaprakları ayırarak yaklaştım.
Hüsrev, Fadime?nin elini tutmuştu. Beni gö-
rünce çekmedi. 
Filozoflaşarak içimden:
?17 yaşında bir erkek çocuk on yedi yaşında bir
kız çocuğunun elini tutarsa, 35 yaşındaki erkek
17 yaşındaki kızın kocası da olsa şaşmamalıdır,?
dedim.
?Merhaba oğul, Fadime nasılsın?? dedim. Koçu
biraz sevdim, yürüdüm. İçim ezikti, yüreğimde
bir bulantı vardı. Buna rağmen yaprakların ara-
sında konuşmalarına devam eden iki mahlukun
cümbüşünden aldığım bir buruk lezzetle, ıslık ça-
larak kitaplarımın arasına atıldım.
Fadime, neden sonra, odaya ayak parmaklarının
ucuna basarak girdi. Kınalı ellerini ovuşturarak:
?Yemek hazır, ağa? dedi.
?Hiç iştahım yok Fadimecik, sen otur ye, ben ya-
tarken kendim bir şeyler bulur, yerim? dedim. 

Milletvekili
hastaliği

Barış KIŞ
barısgercek1@gmail.com 
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İsrail’den Türkiye’ye mesaj varİsrail Cumhurbaşkanı
Herzog, Cumhurbaşkanı

Erdoğan’a ve bölge 
liderlerine hitaben,

“Eminim ki bir masa
etrafında kahve

eşliğinde
toplandığımızda, 
bütün bölgemizi
kültürel ve diğer 

konularda iş birliği ile
daha iyi bir geleceğe

taşıyabiliriz” dedi

Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği
Kültür ve Tanıtma Müşaviri Selim
Öztürk, sosyal medya hesabından

yaptığı yazılı açıklamada, “Geçen hafta Batı
Kudüs’teki İslam Sanatları Müzesinde ‘Kahve:
Doğu ve Batı’ adlı serginin açılışı yapıldı. Ser-
gide Türk kahvesi, kahvenin tarih içindeki yol-
culuğu ve İslam-Osmanlı dönemi sanat
eserleri ziyaretçilere sunuldu.” ifadelerini kul-
landı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un
da video konferans yöntemiyle konuşma yap-
tığı sergide, Türkiye’den Sürdürülebilirlik Aka-
demisi Yönetim Kurulu Başkanı Murat
Sungur Bursa da konuştu.Kültür ve Tanıtma
Müşaviri Öztürk, Herzog’un söz konusu ser-
giye gönderdiği video kaydını sosyal medya
hesabından paylaştı. Herzog burada, “Geçen

günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ve bölgedeki diğer liderler ile gör-
üştüm. Eminim ki bir masa etrafında kahve
eşliğinde toplandığımızda, bütün bölgemizi
kültürel ve diğer konularda iş birliği ile daha iyi
bir geleceğe taşıyabiliriz.” diye konuştu. Bir
masanın etrafına kahve içmeye oturuldu-
ğunda, aradaki farkların ve anlaşmazlıkların o
kadar da büyük ve korkutucu olmadığının gö-
rüleceğini vurgulayan Herzog, “Yaşadığımız
bu geniş coğrafyada bizlere dinler ve kültürler
arası zengin kesişim noktalarını öğretiyorlar.
Bunu açık yüreklilikle yapıyorlar. Kudüs’teki
Cumhurbaşkanlığı Konutu'ndan sizlere en iyi
dileklerimi yolluyorum.” ifadelerini kullandı.
Herzog, Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim
Kurulu Başkanı Bursa ile Türkiye’nin Tel Aviv

Büyükelçiliği Kültür Müşaviri Öztürk'e
teşekkür etti.

Dosthane bir mesaj verildi

Öztürk de sosyal medya hesabından yap-
tığı, "Bu sıcak ve dostane konuşmayı sergi-
nin açılışına ilettiğiniz için teşekkürler
Sayın Herzog. Ayrıca bu güzel müzeyi, bu
sergiye ev sahipliği yapmasına imkan sağladığı-
nız için de minnettarız.” açıklamasıyla İsrail
Cumhurbaşkanı Herzog'a teşekkür etti.Öztürk,
“Eminim ki bir fincan Türk kahvesi bir masanın
etrafındaki bölge liderlerine sunulduğunda pek
çok sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. O
gün geldiğinde emin olun kahveler bizden ola-
cak.” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, 12 Temmuz’da İsrail Cumhurbaşkanı Isaac

Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Erdoğan, görüşmede, Herzog'u göreve başla-
ması dolayısıyla tebrik etmişti. Türkiye-İsrail iliş-
kilerinin, Orta Doğu'nun güvenliği ve istikrarı
bakımından büyük önem taşıdığını vurgulayan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında
enerji, turizm ve teknoloji başta olmak üzere
muhtelif alanlarda yüksek bir iş birliği potansi-
yeli olduğunu ifade etmişti.

“Sizin saatiniz ancak bizim de zamanımız
var." Bu cümle halihazırda Afganistan’da
gelinen durumu en güzel niteleyen cümle.

Asimetrik bir savaşta, güçsüz tarafın zamanla
dengeleri nasıl kendi lehine çevirebildiğinin bir
göstergesi. Bir terör örgütünün en zayıf du-
ruma düştükten sonra küllerinden yeniden do-
ğarak masadaki pazarlıkta avantajlı aktör
konumuna evrilişinin hikayesi. Bir zaman ka-
zanma stratejisi ve zamanla, halkı meşru hü-
kümete ve Batılı güçlere karşı direnişçi
konuma getirme taktiği ve başarısı. Öyle ki, za-
manında Taliban'dan kurtulmak için ABD ön-
cülüğündeki NATO ve koalisyon güçlerinin
ülkedeki varlığından son derece memnun olan
grupların, bugün "yabancı güçler ülkeyi terk
etsin" diye Taliban’a bir şekilde destek verdik-
leri bir döneme tanık olunuyor. Hatta Tali-
ban’ın kazanma stratejisinin bir ayağı olarak
“vekalet savaşının” sunduğu nimetlerden isti-
fade etmek için tüm devletlerle açık yahut ör-
tülü işbirliği yapan bir aktöre dönüştüğü
görülüyor. Nitekim Batı’nın “saatine” yani
“askeri ve istihbari ileri teknolojisine ve para-
sına” karşın Taliban, en güçlü silah olarak
zaman, sabır ve halk desteğini ön plana taşır-
ken, asker-sivil ayrımı yapmaksızın kitle ölüm-
lerine yol açan ve büyük yankı uyandıran
stratejik seviyedeki sürpriz terör saldırıların-
dan, tehdit ve cezalandırma eylemlerinden,
uyuşturucu ticareti gibi illegal faaliyetlerinden
vazgeçmedi. Bugün “meşru” bir siyasi aktör
konumuna getirilmeye çalışılan Taliban mili-
tanlarının 2017’de askeri üniforma giyerek
Mezar-ı Şerif’teki askeri üsse sızıp, üsse ait ca-
mide Cuma günü intihar saldırısı gerçekleşti-
rerek 100’den fazla kişinin ölümüne ve bir o
kadar kişinin de yaralanmasına neden olduğu
unutulmamalı. Yine 2019’da Taliban’ın Nan-
garhar’daki caminin içerisine döşediği patlayı-
cıları Cuma namazı esnasında patlatarak 70’e
yakın kişinin ölümüne, 100’den fazla kişinin
yaralanmasına yol açtığı da hatırlanmalı.

Taliban'ın dönüşüne zemin 
hazırlayan faktörler

Bu ve benzeri birçok kanlı saldırının altına
imza atan Taliban nasıl oldu da bugün Afga-
nistan’da teritoryal kontrolünü hızla genişletti,
200’e yakın ilçeyi düşürdü ve önceki gün Afga-
nistan-Pakistan sınırında bulunan Spin Bol-
dak sınır noktasına bayrağını asabildi? Bu
süreçte belirleyici olan faktörler şu şekilde sıra-
lanabilir: Birincisi, Batı ve NATO ile özdeşleş-
mesi itibarıyla ABD’nin yol açtığı her bir hata
19. yüzyılda İngilizlerin bıraktığı Batı düşman-
lığı mirasını yeniden körükledi. Bu bağlamda
ABD’nin iki temel hatasından bahsetmek
mümkün. İlk hata ABD, NATO ve aslında ço-
kuluslu bir katılım olarak hayata geçirilmeye
çalışılan “ulus/devlet inşasında” yaşanan ba-
şarısızlıkta açığa çıktı. Her ne kadar Afganis-
tan’da yeniden yapılandırma çalışmaları ve
devlet inşa süreci iyi niyet taşısa da Batı’nın
Afganistan’a dair “sosyokültürel yetkinlikten”
yoksun olması ülkede zaten kırılgan olan etnik
ve dini yapının daha da ayrışmasına sebep
oldu. Örneğin Afgan Ulusal Güvenlik Güçleri
oluşturulmaya çalışılırken, Afgan askerine ve
polisine verilen eğitimler dahi kültürel istihba-
ratın zayıf olmasından ötürü -karşılıklı güven
inşa etme vb.- birçok başarısızlığa yol açtı.
Keza Batı'nın sosyal-kültürel yetkinliğinin son
derece yetersiz kaldığı ulus inşa girişimleri yü-
zünden, Afgan toplumunda üç ana unsuru
teşkil eden Peştunlar, Tacikler ve Türkler ara-
sında telafisi pek de mümkün olmayan bir bö-
lünme yaşandı. Afganlıların bugün elektronik
kimlik kartlarında Peştunlar tek bir kavim ola-
rak gösterilirken, Türk asıllıların 70 farklı
kavim üzerinden adlandırılıp az ve küçük gös-
terilmesi bu ayrışmanın en somut neticelerin-
den biri. Öyle ki, ekseriyeti Peştun kökenli olan

Taliban hareketinin bugün “din savaşı”ndan
ziyade “etnik temizlik” yürüttüğüne dair görüş
kuzey bölgesinde yaygın şekilde zikredilmekte.
Son olarak NATO’nun kinetik operasyon mis-
yonunu sona erdirip, ülkenin bütün güvenlik
ve savunmasını henüz tam olarak yetkinliğe
kavuşmamış ve hatta “hayalet ordu” kavra-
mıyla nitelenen Afgan Ulusal Güvenlik Güçle-
rine devretmesi, Taliban’ın güçlenmesine yol
açan bir diğer faktör oldu. Bu kapsamda
NATO tarafından istihbarat, eğitim, danış-
manlık gibi destekleyici faaliyetler icra edil-
meye devem etse de bu Afgan savunmasında
büyük bir kırılganlık yarattı. Diğer hata ise
ABD’nin “Terörle Küresel Savaş” politikasının
merkezi olan Afganistan’da terörle mücadele-
den ziyade teröristle mücadele etmesiydi. Bu

bağlamda son teknoloji ürünü askeri ve istih-
bari platformlar ülkeye konuşlandırılarak, yay-
gın bir terörist avına çıkıldı. NATO ve
koalisyon ülkelerince, Bin Ladin başta olmak
üzere üst düzey lider ve yönetici kadroların et-
kisiz hale getirilmesi büyük bir zafer olarak yo-
rumlandı. Oysa El Kaide ve Taliban
unsurlarının yanı sıra, terörle mücadele gerek-
çesiyle düzenlenen operasyonlar sırasında çok
sayıda sivil katliama tanık oldukça halkın öf-
kesi giderek derinleşti ve büyüdü. Örneğin
NATO, 2012’de Helmand ve Badghis’te dü-
zenlenen hava saldırılarında sivil ölümlere
neden olduğu için özür dilese de bu, Taliban’a
Batı karşıtı kampanya için puan kazandırdı.
NATO’nun ötesinde, ABD’nin düzenlediği
hava saldırıları kitlesel sivil ölümlerine yol aç-
tıkça Batı “terörle savaşan değil, terörü yara-
tan” bir aktör olarak resmedilmeye başlandı.
ABD’nin 2015’te Kunduz’daki hastaneyi
bombalaması sonucu yaşamını kaybeden
doktorlar ve bebekler, 2019’da Nangahar’daki
SİHA saldırısının yol açtığı tarım işçilerinin
ölümü gibi onlarca elim hadise hafızalardan
silinebilmiş değil. Burada bir parantez açıp
Afgan toplumunun siyasi, ideolojik ve dini re-
aksiyonları itibarıyla (aşiret sistemi, etnik
köken gibi faktörler hasebiyle) savaşçı kimliği,
direnişçi karakteristiği ve radikalleşmeye yatkın
yapısına dikkat çekilmeli. Tarihi serencamı da
incelendiğinde Afgan toplumunun ne İngiliz-
lerin ne Rusların ne de ABD öncülüğündeki
Batı güçlerinin ülkede uzun süre barınmala-
rına müsaade edecek bir karakter ve yapı ser-
gilemediği görülüyor. Nitekim, işaret edilen
sivil ölümleri söz konusu baskın karakteristiğin
gün yüzüne çıkmasını tetikleyici kırılma nokta-
ları meydana getirdi. Taliban’ın teritoryal ka-
zanımının arkasında yatan bir diğer faktör ise
yerel, ulusal, bölgesel ve küresel aktörler ara-
sındaki güç savaşlarıdır. Bu anlamda Taliban
hem diğer aktörler arasında yaşanan rekabetin
yarattığı güvensizlik ortamı ve yönetim zayıflı-
ğından beslendi hem de rekabetin yaşandığı
devletler tarafından desteklenen bir vekil ak-
töre dönüştü.Afganistan’daki siyasi fraksiyon-
lar ve savaş ağaları arasındaki mücadele
Taliban’a ihtiyaç duyduğu kırılgan ortamı
temin etti. 
Örneğin eski Devlet Başkanı Hamid Kar-
zai’den bu yana yapılan bütün seçimler, her ne
kadar demokratik standartlara uygun olduk-
ları iddia edilse de hep şaibeli geçti. Seçimler-
den iki yıl sonra dahi itirazların ardı arkası
kesilmedi ve hatta en son yapılan 2019 seçim-
lerinin hemen akabinde Eşref Gani ve Abdul-
lah Abdullah aynı anda galibiyetlerini ilan

ederek zafer konuşması yaptılar, aynı ile kendi
valilerini, kaymakamlarını atayarak istikrarsız-
lığı tetiklediler. Gani ve Abdullah sonradan bir
uzlaşıya varmış olsalar da siyasi fraksiyonlar
arasında yaşanan rekabet bir taraftan halk
arasında bölünmeye diğer taraftan da seçimle
başa gelen hükümetlere halkın hiçbir zaman
tam anlamıyla güven duyamamasına neden
oldu. Keza ABD, Çin, Rusya, Hindistan, Pa-
kistan, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap
Emirlikleri (BAE) gibi birçok ülke kendi güç
mücadelelerini Afganistan’a taşıdı, bazıları Ta-
liban’ı resmi olarak tanırken, diğerleri ya DE-
AŞ'ı ya Taliban’ı ya da ikisini birden
doğrudan/dolaylı olarak desteklemekle itham
edildi. Bu çerçevede bölgesel ve küresel güçle-
rin bir taraftan Afgan hükümetiyle diğer taraf-
tan da terör örgütüyle eş zamanlı bir işbirliği
geliştirdiği sıklıkla zikredilen bir husus ola-
geldi. Öte yandan Afganistan’ın Taliban’ın
yanı sıra El Kaide, Hakkani Ağı, DEAŞ gibi
kimi resmi kaynaklarda 16, bazılarında 23 ola-
rak ifade edilen farklı terör örgütlerine ev sa-
hipliği yaptığı not edilmeli. Örneğin
halihazırda Hakkani Ağı’ndan önemli isimler,
barış görüşmelerin bir parçası olarak Katar’da
görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Son olarak ül-
kenin, terör örgütlerinin yanı sıra, savaş ağaları
ve uyuşturucu baronları gibi etkili diğer devlet
dışı aktörlere de ev sahipliği yaptığına da işaret
etmek gerekiyor, ki bu da çok sayıda devlet dışı
silahlı/silahsız grup arasında ilişki bulundu-
ğunu hatırda tutmamız gerektiğini
gösteriyor.

Her şey olabilir

Güvensizliğin bu denli yaygın olduğu Afga-
nistan’da barış mümkün olabilir mi? Türkiye
böyle bir ortamda nasıl bir rol ve misyon üst-
lenebilir? Burada üç muhtemel senaryo kar-
şımıza çıkıyor. Birincisi, Gani hükümeti ile
Taliban arasında bir anlaşma olacak; ateşkes
şartları yahut barış görüşmeleri yeniden baş-
layacak. Anlaşma olduğu takdirde, Gani hü-
kümeti ve Taliban arasında güç paylaşımı
yapılacak ve neticede Taliban diğer devletler
ve örgütlerce bir terör örgütü olarak değil,
meşru bir aktör olarak muhatap alınacak. Bu
anlamda Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyi’nin (BMGK) 1966 yılından beri ilan et-
tiği 30 yaptırım rejiminden biri olarak (El
Kaide ve) Taliban Yaptırım Rejimi’nin akıbeti
de değişecek. İkincisi, ateşkes yahut müza-
kere olmayacak; ciddi bir direnişle karşılaş-
mayan Taliban teritoryal kontrolü ve bilahare
ülkenin idaresini ele geçirecek. Bu da 90’ların
ikinci yarısında olduğu gibi tüm güç ve

TDV Yurtdışı Sosyal ve Hayri Hizmet-
ler Müdürlüğü uzman yardımcısı ve
ekip sorumlusu Muhammet Bahattin

Alkan, TDV'nin sadece Afrika'da değil, dünyanın
pek çok noktasında ihtiyaç sahibi insanlara ulaştı-
ğını söyledi. Senegal'e 2021 kurban organizasyonu
kapsamında geldiklerini belirten Alkan, "Bizler bu-
rada bağışçılarımızla ihtiyaç sahipleri arasında
gönül bağı oluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki
bağışçılarımızın onları unutmadığını, onlarla etle-
rini paylaştığını göstermeye çalışıyoruz." dedi. Baş-
kent Dakar'da 600, ülke genelinde ise 2 bin
büyükbaş kurban kesildiğini dile getiren Alkan,
şunları kaydetti: "Diğer beyazların burayı sömür-
mek için gelmesinden dolayı insanlarda hep bir
beyazın onları sömürmeye, onlardan bir şey al-
maya geldiğiyle ilgili algı oluşmuş ancak artık yıl-
lardır Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer Türk sivil
toplum kuruluşları tarafından yapılan yardımlarla
insanlar beyazları gördüğünde, ellerinde yardım
kolisi ya da bir yardımla gelen beyazları gördü-
ğünde, 'Bunlar Türk'tür, Türkler bize yardıma
geldi' diyebiliyorlar. Özellikle Türkiye Diyanet Vak-
fının Senegal'e önem vermesi, buraya yapmış ol-
duğu yardımlarla sadece mavi yelekleri bile
görmeleri yetiyor onlar için."

Vakfa teşekkür ettiler

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü Suna Özdemir
ise Afrika'nın mağdur ve mazlum coğrafyasını ye-
rinde görmek için ülkeye geldiklerine işaret etti. Ba-
ğışçıların bağışlarını ihtiyaç sahiplerine
ulaştırdıklarını anlatan Özdemir, "Yıllardır belge-
sellerde izlediğimiz Afrika kıtasını, güzel insanların
olduğu bu kıtayı yerinde görmek, bu yüzyılda bile
bu şekilde yaşayan insanları görmek kalbimizi
burktu ama Türkiye olarak onların yanında olmak
beni onurlandırdı, mutlu etti. Onların bizi gördü-
ğünde gözlerinin içinin parlaması, çocukların mut-
luluğu ayrı bir güzellik." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin dünyanın her yerine ulaşabilmesinin
çok kıymetli olduğunu vurgulayan Özdemir, "Biz-
ler yardımsever bir milletiz. Dünyanın dört bir ta-
rafına açılıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfının da
buralarda çok güçlü yardımlar yaptığını görmek
beni onurlandırdı, gurur duydum." diye konuştu.
Senegalli Touba Khor ise çok mutlu olduğunu dile
getirerek, "Çünkü siz Türkiye'den geldiniz, bize
kurban eti verdiniz. Biz gördüğünüz gibi fakiriz,
paramız yok. Sizin yardımınızı bekliyoruz." dedi.

Gelinen aşamada Afganistan'ı üç senaryonun beklediği söylenebilir: Gani hükümeti ile
Taliban arasında uzlaşma ve yetki paylaşımı; Taliban'ın ülke genelinde hakim güç haline
gelmesi ve son olarak ülkenin Suriye benzeri bir iç savaşa sürüklenmesi

TalIban gOlgesI 
alTIndaki afganisTan Senegallilerin

yüzü güldü
TDV ekibi, Senegal'in birçok
noktasını gezerek kurban etleriyle
ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Türkiye açısından değerlendirildiğinde, Türki-
ye’nin Müslüman bir ülke olması ve şu ana
kadar Afganistan’da hiçbir zaman muharip
unsur olarak kinetik operasyonlara katılma-
ması bir avantaj. Ancak Taliban'ın seküler bir
ülke olarak Türkiye'nin mevcudiyetini bir baskı
olarak yorumlayacağı yönünde görüşler mev-
cut. Keza Türkiye’nin NATO unsuru olarak kal-
ması, Türkiye’den ziyade Batılı güçlerin ülkede
kalmaya devam etmesi olarak değerlendirile-
cek ve Taliban’a verilen vaatlerin tutulmaması
şeklinde algılanacaktır. Fakat Afgan halkı ve
bilhassa kuzeydeki Türk asıllılar açısından ba-
kıldığında Türkiye’nin varlığı son derece mem-
nuniyet vericidir; bu anlamda ülkede barışın
sağlanması için Türkiye-Pakistan dostluğun-
dan duyulan beklenti hayli yüksek. Kaldı ki Af-
ganistan’da, Pakistansız bir barış tahayyül
etmek mümkün değil. Son olarak Türkiye’nin
sadece Kabil havaalanını işleteceği; kendi em-
niyeti ve öz savunması için tedbir alacağı ve
bu nedenle mevcut sayının korunup, ilave per-
sonel ve teçhizat alımına gidilmeyeceği ifade
ediliyor. Burada Türkiye için iki önemli husus
var: İlki, NATO’nun yanı sıra Pakistan, Katar,
İran, Rusya gibi ülkelerle yoğun bir işbirliği
içerisinde olmak; diğeri ise Afganistan’daki
mevcudiyetini Gani hükümeti, NATO ve Birleş-
miş Milletlerin (BM) resmi daveti ve misyonu
üzerine inşa etmektir. Çok sayıda aktörün “ara-
bulucu rolüne” büründüğü Afganistan’da Tali-
ban’ın monolitik bir yapı sergilememesi ise
muhtemel barış anlaşması ve müzakerelerin
güvenilirliği ve idamesi açısından hesaba katıl-
ması gereken bir faktör. Bu anlamda hem Af-
ganistan Talibanı ile ABD’nin terör örgütü
listesinde bulunan Pakistan Talibanı (Tehrik-i
Taliban Pakistan) hem de Afganistan Talibanı
içerisindeki farklılıklar göz ardı edilmemeli.
Aynı şekilde, Taliban’ın meşru bir aktör konu-
muna evrildiği durumda El Kaide gibi diğer
terör örgütlerinin yeniden zuhur etmesi yahut
diğer terör örgütlerinin dahil olduğu bir ça-
tışma -vekalet savaşı içinde vekalet savaşı- ih-
timal dahilinde.

Bize de çok
iş düşüyor

yetkiyi elinde bulunduran Taliban dönemine geri dönül-
mesi demek olacak ki Taliban’ın şu anda ifade ettiği gibi
daha ılımlı bir yapıya dönüştüğü iddiasını boşa çıkaran
çok sayıda terör eylemi yaşanmaya devam ediyor. Daha
da önemlisi Taliban yeniden, benimsediği radikal anlayı-
şın tezahürü olarak sözde İslami emirlerini yayınlamaya
başladı; “Kadınları ve kızlarınızı Taliban unsurlarıyla ev-
lendirin, tek başlarına dışarı çıkmalarına müsaade etme-
yin, sigara içmeyin, sakal kesmeyin” gibi... Sonuncu
ihtimal ise Afganistan’da Suriye benzeri bir iç savaş çık-
ması. Her ne kadar Kuzey İttifakı eskisi gibi birliktelik ve
güçlü duruş sergilemese de halkın mobilizasyonu ve di-
renişi bir seviyede örgütlenecek ve halk kendi öz sa-
vunma sürecini başlatacaktır. Fakat kuzeydeki halkın
direnişte karşılaşabileceği en büyük sıkıntı gereken iradeyi
ortaya koymak değil; ekipman ve finansman sıkıntısında
açığa çıkacaktır. Zira Taliban düşürdüğü ilçelerdeki tank,
silah gibi tüm askeri araç gereç ve teçhizata el koymuş
durumda. Ayrıca Taliban’ın önceki dönemlerle mukayese
edildiğinde kuzeydeki ileri gelen aşiret liderleri ve halkın
direniş göstermemesi için can bağışlama, para yardımı
gibi farklı taktiklerle yaklaştığı vurgulanmalı. ABD ve
diğer koalisyon güçlerinin, Afganistan içi müzakerelerin
dahi başlamadığı, en ufak bir uzlaşı sağlanmadığı ve Ta-
liban’ın hızla ülkeye hakim olmaya başladığı bir süreçte
Afganistan’dan çıkması, Taliban’ın tamamen lehine gö-
rünse de Taliban’ı da kolay bir sürecin beklediği söylene-
mez. Bu anlamda Taliban’ı yönelik algıları bakımından
belki Kuzey İttifakı’nın değil ama DEAŞ ve destek vere-
cek diğer terör gruplarının ciddi bir tehdit yönelttiği vur-
gulanmalı.
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Ö ğle vakti yavaş yavaş İstanbul’u terk
etmekte, akşam tüm karanlığıyla
üzerimizi örtmek için telaşlı bir şe-

kilde yaklaşmaktaydı. Ne gelecek karanlıktan
ne de yitirdiğimiz cılız öğle güneşinden
medet ummuyorduk. Hayat bize hiç kimse-
den medet ummamak gerektiğini öğretmişti.
Herkes kendi için yaşıyor, kendi için müca-
dele ediyordu. Olur, da yere düşersen kimse
tekrar kalkamamanı dert etmezdi. Her türlü
ağır hezimetlere açık olan bu hayatta kötülü-
ğün bilincinde olmanın verdiği rahatlıkla bir-
likte birkaç iyi adam oturup bira içmiştik…
Hava kararıp da akşam olduğunda bir şeyler
mi yesek telaşına düşmüş ve ne yiyeceğimiz
üzerine epey bir tartışma yapmıştık. Bir klasik
olarak bira üzerine tüketilen kokoreç, ıslak
hamburger yahut midye gibi teklifler değer-
lendirilse de; bütün bu yiyeceklerin abur
cubur olduğuna kanaat getirip soluğu Aysel
Abla’da almıştık.
Aysel Abla; Bornova’da ev yemekleri yapan
bir mekândı. Hatta ne biri, iki tane olması la-
zımdı. Birisi Süvari Caddesi üzerinde diğeri
de bizim meşhur Empas’ın az ilerisinde ola-
cak. Her neyse. Bize Empas’ın yanındaki
daha yakın olduğu için oraya gittik. Çorba,
sulu bir yemek, pilav ve tatlı tercihleriyle seç-
tiğimiz 4 çeşit yemeğe 4 lira vererek; şaşkınlık
içinde birbirimizin suratına bıraktık. “3 kişisi-
niz toplam 12 lira yapıyor” diyen kasadaki
pos bıyıklı amcanın bizimle kafa bulmadığını
anlayınca “hay hay” diyor ve ücreti takdim
ediyoruz. Akabinde limon kolonyası ile elleri-
mizi boca edip oradan çıkıyoruz…

Aradan yıllar geçiyor, aylar geçti. Tekrar Bor-
nova’da aynı bira sever ekiple bir araya gel-
dik. Artık eskisi gibi kendimizden emin
değildik. İşsizlik, parasızlık, geleceğe dair bes-
lediğimiz karamsar ve iç burkan vaziyetler
bizi daha ürkek insanlar haline getirmişti.
“Bir bok olamamanın” verdiği kederle birala-
rımızı içmiş, eski günlerden söz etmiştik. Es-
kiden hayat ne güzeldi be değil mi?
Cümleleriyle birbirimizi onaylarken tekrar
yemek yemek fikrinde anlaşmıştık. “Tamam o
zaman hadi Aysel Abla’ya gidelim” demiş-
tim. 4 çeşit yemeğin 4 lira olduğu günler ye-
rini 10 liraya kadar bırakmıştı. Hoş 5 sene
evvel 8 liraya içtiğimiz birayı da 15 liraya içi-
yorduk. Hayat hep pahalılaşıyor ve biz git-
gide fakirleşiyorduk.
“Böyle olmaz aga” dedi Mete. Ne olmaz diye
baktık meraklı gözlerle Mete’ye. “Hayat abi.
Hayat. Allah aşkına bu nedir ya? Bir bohem
bir bıkmış haller hep şikayet, hep şikayet.
Boşverin abi” diye bizi relax olmaya davet
eden tüm cümlelerini bir mermi gibi üzeri-
mize boşaltan Mete’ye; tavsiyen ne oğlum
diye sormayı akıl etmemiz, onu susturmaya
yetti. Mete’nin bir tavsiyesi yoktu. “Hadi bir
Alsancak yapıp gelelim” demekle yetinmişti.
“Olurrrr” diye hep bir ağızdan onaylamıştık.
“Tren Üçyol yönüne gider” sesiyle devam
eden yolculuğa Konak’ta son verdiğimizde,
“Şimdi ne yapacağız?” bakışlarıyla birbiri-
mize süzmüş, akabinde bir klasik olarak te-
kelden biraz bira alıp, kordonun meşhur
çimlerine yayılmıştık. “Hava güzel ha. Bizim
havamız da güzel” demişti Mete. “Yani”
dedik “eh” dedik. Neden hiç keyif alamıyor
yahut mutlu olamıyorduk? Hayat pahalılaşı-
yor biz yaşlanıyor biz fakirleşiyor biz gitgide
daha umutsuz vakalar halini alıyorduk.
Bir Kızılderili bilgeliğiyle ufka bakarken;
“Sevdiğimiz kadar sevilmedik. Sevildiğimiz
kadar sevmedik. En önemlisi aitlik hissedecek
kadar sahip olamadık” cümleleri döküldü ağ-
zımdan. Mete ve diğer çocuklar şaşkın, şaş-
kın yüzüme baktılar.
“Hadi abi gidelim istersen” dediler. Hayatı-
nıza dair gerçeklik taşıyan bir sözle karşılaştı-
ğınızda orayı terk etmek en iyisiydi. Bu
nedenle arkadaşlara uydum ve eve dönmek
için tekrar metroya bindim. “Tren Bornova
yönüne gider” sesiyle huzur dolu bir ninni

dinliyormuşum gibi gözlerimi kapatıp 
uyudum.

Leonard Cohen'e dair

Havalar soğumuştu. Dışarıda yağmur çiseli-
yordu. Ne mavi ne siyah, bohem bir grilik ya-
pışmıştı sanki gökyüzüne. Böyle havalar
yazar olmak ya da ressam filan olmak için
birebir diye içinden geçiren Kamil, kitap ya-
zacak mecali ve yeteneği olmadığından ken-
dini sokaklara atmayı tercih etti. Yazar
olamayacak bile olsa iyi bir okuyucu ve göz-
lemciydi. “Gidip dışarıda neler oluyor bir ba-
kalım” diye düşündü… Evden çıktığında
soğuk rüzgarı yüzünde hissetti. “Oh” dedi.
“İşte bu, yaşıyorum…” aptalca bir tebessüm
belirdi suratında ve nereye gideceğini bilme-
den adımlamaya başladı. Yürürken yerinden
çıkan kaldırım taşlarından birine basması so-
nucu henüz yeni aldığı pantolonuna sıçrayan
çamura bile aldırış etmiyordu. Umarsızdı
Kamil, bilmiyordu sebebini…Geçen hafta
karşılaştığı esmer, yeşil gözlü kızla tekrar kar-
şılaşabilmek umuduyla hızlı o köhne bara
yürüyordu. Barın önüne geldiğinde durdu,
uzun bir süre kapının önünde bekledi. “Uma-
rım oradadır” diye geçirdi içinden, Freud in-
sanın bir şeyi çok isterse olabileceğini izah
ediyordu, Freud yanılmamalıydı… Kamil ka-
pıyı açtı, içeri girdi. Küçük İrlanda barındaki
tüm tabureler boştu. İki üç masada da muh-
temel yeni sevgililer oturup, ucuz şarap içi-
yorlardı. “Hay sokayım Freud'una salak”
diye söylendi Kamil. Ama iş işten geçmişti.
Artık bara girmişti. Çaresiz bar taburesine
yerleşti. Geçen hafta geldiğinde karşılaştığı o
esmer kızın oturduğu tabureye oturdu. Yerini
benimsemişti. “Bir bira versene” diye seslendi
barmene; “Tombulllardan mı vereyim abi?”
diye sordu barmen. “Lan oğlum fark etmez
işte” dedi Kamil. Gerçekten de fark etmedi.
Önüne gelen biradan aldığı ilk yudumla sıcak
bir gülümseme yayıldı suratına. Barın hopör-
lerinden Leonard Cohen'in sesi yükseliyordu.
Cohen, Kamil'in en sevdiği şarkıyı söylü-
yordu;I’m your men diyordu Cohen;Eğer
boksör istersenRinge senin için adım atabili-
rimEğer bir doktor istersenSenin her santi-
mini muayene edebilirimEğer bir şoför
istersenİçlere tırmanabilirim… diyordu…
Tatlı tatlı güldü Kamil, sigarasını yakıp arka-
sına yaslandı. Esmer kızı anımsadı. Barmene
doğru döndü; bir bira daha versene dedi…
(Leonard Cohen'in anısına) 

Kim bu Bukowski?

“Her aynaya baktığında ne kadar çirkin oldu-
ğunu düşünen Bukowski, bu hayatta tek bir
şansı olduğunu düşünür; o da yazar
olmak…” bir akşamüstü küçük odasının yazı
masasında oturur 24 yaşındaki Charles Bu-
kowski; dışarısı çok sıcak ve radyoda müzik
çalmaktadır. ‘yazmanın en büyük şartı sarhoş
olmaktır.’ diyen Bukowski, o akşam da sar-
hoştur ve yazmaktadır… Kapı çalar; o es-
nada gömleğini ilikleyen Bukowski kapıyı
daha önce hiç görmediği iki adama açar. o
kadar sarhoştur ki, kapıdaki adamların ken-
disine ABD’nin en önemli ve prestijli ödülle-
rinden olan Pulitzer Ödülü’nü vermeye
geldiklerini düşünür. Bu düşünceye nere-
deyse hiçbir yazısı yayınlamamış olmasına
rağmen kapılır. Oysa ziyaretçiler 
FBI’dandır…
Kapıdaki adamlar, Bukowski’yi taşındığı son
adresini makamlara bildirmediği gerekçesiyle
alırlar evden. ABD ılı. Dünya Savaşı’nın için-
dedir ve 3 yıldır Almanya ve Japonya’ya karşı
savaşmaktadır. Bukowski’nin askeri görevden
kaçtığı düşünülür. Bukesi cezaevine atılır ve o
sırada yazmakta olduğu “annemin kalbi
öldü” gibi cümleler içeren kısa öykülerinin
taslaklarına el konulur.
Bir kaç hafta sonra serbest bırakılan bukesi
hakkında bir psikiyatrist “poker suratının ar-
dında inanılmaz bir hassasiyet gizliyor” no-
tunu düşer.
Savaşa gitmek zorunda bırakılmaz şanslı bu-
kesi, çünkü kura çekimi belirler o zamanlar
savaşa gidecek erkekleri ve Bukowski’nin adı
kura çekiminde çıkmaz.
Heinrich Karl bukesi Junior 16 ağustos 1920
Andıranca (Almanya) doğumludur.
3 yaşındayken ailesi Amerika birleşik devlet-
leri, Los Angeles’e taşınır. Annesi ve babası
Amerika’ya taşındıktan sonra oğullarına
Henry ismini verirler, fakat öğrenciler Hecini
diye hitap ederler Bukowski´ye. Bunun sebe-
biyse sahip olduğu alman aksanı.
Bukowski bir tutunamayandı tam anlamıyla.
Sağlıklı ilişkiler ve arkadaşlıklar kuramayan
bir çocuk olan bukesi, bütün erkek çocuklar
kovboy kostümü giyerken Kızılderili kostümü
ile sokaklarda gezerdi. Kızılderili kostümü

babasının hediyesiydi. Sonraları korkunç
ebeveynlere sahip olduğunu sıklıkla yakının-
dakilere anlatır bukesi ve “bütün dünyan ebe-
veynlerindir, daha fazlasına sahip 
değilsin” der.
Ve Henry edebiyatı keşfeder…
Bu dünya kendisi için bir kaçıştır. Lawrence
ve Ernest Hemingway kitaplarını bir el fene-
riyle yorgan altında okumak zorunda kalır,
çünkü babası saat 20.00’da ışıkları kapatma-
sını ister.
İllerde yorgan altını, yaşadığı tek cennet 
olarak adlandırır bukesi.
İlk hikâyesini ergenlik döneminde yazar bu-
kesi. Yazma sebebini ise çevredeki en çirkin
çocuk olmasına bağlar. Ilık hikâyesindeki
kahramanı, ı. dünya savaşında elini kaybeden
ve buna rağmen savaşmaya devam eden bir
savaş pilotuydu.
1939’da okulunu bitirince; gazetecilik, İngi-
lizce ve ekonomi okumak üzere Los Angeles
City College’e kayıt olur. İngilizce dersi her
sabah 7’de başlar ve Henry çoğu zaman ak-
şamdan kalma olduğu için derse geç kalır.
Yüzündeki akne izlerinden dolayı yaşı oldu-
ğundan büyük gösterdiği için viski ve biraya
yaşıtlarından daha kolay erişir.
İngilizce dersini zor da olsa geçen bukesi,
yaratıcı yazarlık dersiyle arası hiç de iyi değil-
dir. Daha sonraları hocası hakkında da hiç iyi
şeyler yazmayacaktır Henry.
Genelde ilk bir saatten sonra dersi terkedir
Henry ve ne hocalarıyla, ne de diğer öğrenci-
lerle iyi geçinemez. Özellikle de edebiyatla il-
gilenen öğrencilerden nefret eder.
Üniversitede bir edebiyat dergisi çıkaran öğ-
rencileri aşağılayan bukesi, çoğu zaman do-
çentlere haftada 30 yazı teslim eder ve bu çok
yazma özelliğini ileri yaşlarda da korur.
1 Eylül 1939’da Almanya Polonya’ya saldırır
ve ılı. Dünya savaşı başlar. O sıralar okulda
kışkırtıcı olarak adlandırılan bukesi, Hitler’e
olan sevgisinden bahseder. Buna rağmen bu-
güne kadar asla
Bilinmez Bukowski’nin bir Nazi olup

olmadığı.
Haziran 1941’de, kendi isteğiyle mezun ol-
madan okulu bırakır. Aralık’ta Japonlar parla
har Bor’a saldırır ve Amerika birleşik devlet-
leri savaşa katılır…
Okulu bıraktıktan sonra geçici küçük işlerle
su üstünde kalmaya çalışır Henry.
Edebiyatta; kadınlarla ve hayatın her ala-
nında ne yaşadıysa onu işleyen Bukowski’nin
kahramanları unutulanlar ve tutunamayanlar
olur genellikle tıpkı kendisi gibi.
Bir şeyler yazarken fonda müziği, masasının
yanından da 6’li paket birayı eksik etmeyen
bir Henry oturur daktilonun başında…
İlk kez bir dergide yazısı yayınlandığında ise
Charles bukesi ismi basılır, çünkü Henry is-
mini siler artık, kendisi için bambaşka bir ha-
yatın başladığını düşündüğü için…

Bir dostun hikayesi

“Bira içer misin? Yer hemen yukarıda,” 
dedi kız.
Reddettim. Ne de olsa kız sadece bir anke-
tördü ve tek kırışığı olmayan karaktersiz bir
kâğıda notlar alacak biri için bira yudumla-
yacak değilim. Kaldı ki öğle vakti içeceksem,
karşımda, söyleyeceklerimi dengeleyecek biri-
nin olması lazım; henüz akşam olmadan
dünyanın en yetenekli yazarıymış gibi konuş-
maya başlar, yatmadan önce sevgilimin Vic-
toria’s Secret sızlanmalarına tahammül
ederken utanç içerisinde gerçekle yüzleşirdim
yoksa.
İnsan, hayatında değişilmez bir yer edinecek
kişilerle aşağılık uğraşlar vesilesiyle tanışıyor.
Mentorlar, geçim sağlamak için atlanan bir
gemiden; dostlar, düşman kıyarken aranan
bir tas sıcak yemeğin oturttuğu çamurdan
çekip çıkarılıyor. Tesadüf değil, anlatı kuralı;
davet önce reddedilir ve her daim, birden
fazla kez sunulur.
Kontrolünde olmayan paraların itekleme-
siyle, ne yapacağını bilmeksizin şıkların
önüne fırlatıldığımız bir yerde tanıştım
onunla. Kimi hemen teslim olur, kimi teslimi-

yet sürecini tüm hakkıyla yaşar; o da, gelecek
belirleme zırvalarının zihnini hâkimiyet altına
almakta direttiği son birkaç aya kadar hep
yan oturdu masasında, göz göze gelmek iste-
medi acınası hâlimizle. Hiç okumadığı ro-
manların isimlerini ezberlemekte ne kadar
başarılı olursa, hasbelkader önüne gelmiş ta-
bağı o kadar kendisi kabul ederek kendine bir
yalan söyleyecek, bu yalanı hayatı edinecek
gençlerdik yalnızca; o ise bunu kabul edemi-
yormuşçasına kalemini laf olsun diye şıklar
üzerinde dolaştırırken ya öte tarafındakilere,
ya karşı camdaki insanlara dönüyordu. Ya da
kızlara, tabii ki. Tartışma doğasında vardı;
beş şık üzerinden işleyen basit bir sistemin
duvarları içerisinde, beyaz önlüğü olmadı-
ğında ne yapacağını bilemeyecek bir kadına
politik sataşmalarda bulunur, geveze sorula-
rıyla etrafındaki mücadelecileri saplandıkları
bataktan birkaç saniyeliğine çekip çıkarırdı.
Öğle vakti içeceksem, karşımda, söyleyecek-
lerimi dengeleyecek birinin olması lazım.
Akşam vakti içeceksem, karşımda, ben teslim
olduğumda çoktan gönüllü olarak silahını
masaya koymuş olacağını bildiğim birinin ol-
ması lazım. Benimle siyah ve beyaz kadar
ayrı yerlerde dursa da, aynı lanet olası ışığa
maruz kaldığımızı bilen birinin olması lazım.
Konuşurken kendini tanımanı sağlayabilecek,
umutsuzluğunu senin üzerinden gidermeye
girişmeyecek kadar dost biri. Yarın öbür gün,
kanımızı emen birkaç parazit adına birbirimi-
zin ensesine vurmadan önce, omzuna iki pat
pat yapıp ayrılacağın, parazitler yorulduktan
sonra masana içki koyacak biri.
İnsan trajik bir varlıktır; büyür, değişir ancak
değişmeyi becerebilmesine rağmen ölmemeyi
başaramaz. Ancak her trajik varlık, yol bo-
yunca sihirli anlarını da yanında taşır ve on-
larla birlikte ölür.
Herhangi bir vakit bir şeyler içeceksem, kar-
şımda birlikte öleceğim birinin olması lazım.
Bunu bana Monsieur Boduc öğretti.

Yiğit TOKGÖZ
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Gene akşam, gene barda oturuyorum, her zamanki gibi bira içi-
yorum fakat bu kez malt, içinde şeker yok diye !

Tom Waits çalıyor gene, bu saatler o hep onun sesi yükselir ho-
pörlerden, ezan kadar kutsal sayılmaz fakat Winamp'in sun-
duğu ilahi bir ses…

Bir yudum alıyorum biramdan, kocaman bir
yudum. Sol elimle ceketimin cebindeki siga-
ramı çıkarıyorum, paketin içinden bir dal
alıp, önümdeki zor yanan çakmak ile yakı-
yorum . Tam o sırada “ Hold On” diyor ıs-
rarla Waits, duraksar gibi oluyorum,
aslında zihnimde acıttığı, cahil bilincimi
hissediyorum.

Biradır Waits, soğuk, soğuk ama bir o
kadar sıcaklık veren, bazen inanamayaca-
ğın şekilde sefil, viskiye yakıştığı halde bi-
rayı tercih eden, bir sigaraya
büründüğünde şarkıları, birileri tarafından
yakılmayı bekleyen.

Hold On bitiyor, başım ağrıyormuş gibi, alnımı
ellerimle büzüştürüyorum, kaşlarımı kaldırıyo-
rum barmene doğru, önümde boşalan biraya
bakıp, bir tane daha diyorum… 

Tom Waits
GÜNLERi
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Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, karışık takım
bronz madalya maçında Meksika'ya yenilerek oyunları 4. tamamladı
Milli okçular Mete Gazoz ve Ya-
semin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunları'nda karışık
takım kategorisinde bronz ma-
dalya maçında Meksika'ya 6-2
mağlup oldu. Mete ve Yasemin
Ecem, Yumenoshima Park Okçu-
luk Alanı'nda yapılan karışık takım
müsabakalarında Alejandra Va-
lencia ve Luis Alvarez'den oluşan
Meksika ile bronz madalya ma-
çına çıktı. İlk sette düşük sayılar
atan milliler, seti 36-34 kaybetti ve
maçta 2-0 geri düştü. İkinci sette

Alvarez'in 2 sayı almasıyla büyük
bir avantaj yakalayan Mete-Yase-
min ikilisi, seti 36-27 alarak skora
denge getirdi. Üçüncü sette çok
iyi atışlar yapan Meksika, seti 39-
36 alarak yeniden farkı 2 sayıya
çıkardı. Dördüncü sete iyi başla-
yan millilerde Yasemin Ecem
ikinci atışında 5 puan alabildi.
Meksika bundan sonraki 2 atışta
hata yapmayınca milliler seti 34-
33, maçı da 6-2 kaybetti. Mete
Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz,
karışık takımda Tokyo 2020'yi 4.

tamamladı. Milli okçuların karşı-
laşmasını Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu
da izledi. Tokyo'da milli sporcula-
rın müsabakalarını takip eden
Bakan Kasapoğlu, çeyrek final
maçı öncesi Yumenoshima Park
Okçuluk Alanı'na geldi. Mete ve
Yasemin'in çeyrek ve yarı final
maçlarını büyük bir heyecan
içinde izleyen Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu, milli sporcuları
bronz madalya maçında da 
yalnız bırakmadı.

Konya'da yaşayan 4 kişilik Seren ailesinin en
küçük üyesi "minik altı" kategorisi Türkiye şam-
piyonu Ali Enes, yeni tip koronavirüs (Kovid-
19) tedbirleri kapsamında masa tenisi
kursunun kapanmasına aldırış etmeden evdeki
yemek masalarını birleştirerek ablasıyla birlikte
şampiyonaya hazırlandı. Selçuklu Belediyespor
Kulübü sporcusu 9 yaşındaki Ali Enes Seren,
masa tenisine 4 yıl önce ablası ve babasından
etkilenerek başladı. Kovid-19 salgını döne-
minde ablası Ayşe Nisa (13) ile evdeki yemek
masalarını birleştirerek antrenmanlarına devam
eden Ali Enes, çalışmalarının karşılığını Kon-
ya'da düzenlenen, aynı zamanda Türkiye Şam-
piyonası niteliği taşıyan Minikler Ferdi Milli
Takım Seçmeleri'nde aldı. Turnuvalara katılan
Seren ailesi, şampiyonalarda birbirine destek
oluyor. Anne Derya Seren tribünden baba
Hasan Seren ise masa kenarından çocuklarına
destek veriyor. Anne Derya Seren, Ali Enes'in
milli takım seçmelerine nasıl hazırlandığını an-
lattı. Oğlunun hem babası hem de ablasının
masa tenisi tutkusunun olduğunu vurgulayan
Derya Seren, "Kurslar açıkken her gün antren-
manlara geldik. Kendi eğlencelerimizden taviz
verdik ancak antrenmanlarımızdan asla taviz
vermedik. Spor okullarına yaklaşık 4 yıl devam
ettik. Tabii bunun karşılığını aldık. Ali Enes
milli takım seçmelerinde, Türkiye şampiyonala-
rında birinci olarak bizi onurlandırdı." diye ko-
nuştu. Derya Seren, Kovid-19 salgın
döneminde de çalışmalarına ara vermeden
evde devam ettiklerini vurgulayarak, babaları-
nın hem Ali Enes hem de Ayşe Nisa ile antren-
man yaptığını söyledi. Ali Enes'in evde yemek
masasıyla antrenmanlarına devam ettiğini an-
latan Derya Seren, şunları kaydetti: "Pandemi
sürecinde eşimin aklına; çocukları evdeki
yemek masalarında çalıştırmak geldi. Önce
beni bir ikna etmek için uğraştılar. Salon masa-
sını çocuklara feda ettim. Baktılar salon masa-
sının boyutu masa tenisinin boyutuyla aynı
değil. Bu sefer 'mutfak masasını da alacağız'
dediler. Mutfak masasını salona getirdiler. Bo-
yutunu sağını solunu ayarladılar. Evin salo-
nunu masa tenisi salonuna çevirdiler. Salon ve
mutfaktaki yemek masalarını birleştirerek abla-
sıyla birlikte Ali Enes her gün babasının gözeti-
minde antrenman yaptı. Eşyaları kenarlara
toparladık. Çocuklar için tam ortam oluştur-
duk. Pandemi süreci böyle geçti. Hem antren-
manlarını aksatmamış oldular hem de
enerjilerini atmış odular. Bizim için güzel bir
süreç oldu."

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Kokugikan
Arena'da yapılan maçta milli boksör, Belaruslu
Aliaksandr Radzionau ile karşılaştı. Rakibine
göre üstün bir mücadele ortaya koyan Necat,
ilk raundu 5-0 aldı. İkinci rauntta Radzionau
daha atak bir görüntü çizdi. Kontra ataklarla
puan arayan Necat, ikinci raundu 3-2 verdi.
İhtar aldığı son raundu da 3-2 kaybeden milli
boksör, ringden 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bisiklet ka-
tegorisinde Türkiye'yi temsil eden Ahmet Örken
ve Onur Balkan, yol yarışında bitiş çizgisini gö-
remeyerek oyunlara veda etti. Fuji International
Speedway'de gerçekleştirilen 109 kilometrelik
yarışta iki Türk sporcu, istediği sonucu ala-
madı. Ahmet Örken ve Onur Balkan, yarışı biti-
remeyerek elenmekten kurtulamadı. 2020
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcılar İs-
mail Keleş ve Yusuf Dikeç, elendi. Milli sporcu-
lar, Asaka Atış Alanı'nda gerçekleşen 10 metre
havalı tabanca yarışında mücadele etti. İlk 8'in
finale yükseldiği elemede 36 kişi arasında Yusuf
Dikeç 24'üncü, İsmal Keleş ise 25'inci oldu. İki
sporcu da bu kategoride turnuvaya veda etti.

M illi paraşütçü Merve Gülşah Ars-
lan, 15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü'nde Ankara'nın

Ayaş ilçesinden Afyonkarahisar'ın Dinar
ilçesine 272,5 kilometre uçarak Türkiye
kadınlar mesafe rekorunu kırdı. Arslan, 15
Temmuz'da Türkiye'nin farklı illerinden
gelen sporcularla Ayaş'taki Yamaç Para-
şütü Pisti'nden hava tahmin kontrolünün
ardından rekor denemesi için uçuşunu
başlattı.Saat 11.28'de havalanan Arslan, 7
saat 19 dakikada 272,5 kilometre mesafe
kat ederek Dinar yakınlarına iniş yaptı.
Arslan, böylece 26 Temmuz 2020'de De-
nizli'nin Çameli ilçesinden kalkarak 239,2
kilometrelik uçuş yapan Gülşah Hoş'a ait
Türkiye kadınlar mesafe rekorunu kırdı.
2009 yılından beri yamaç paraşütü spo-
ruyla ilgilenen, birçok kez Türkiye şampi-
yonu olan ve Dünya Kupası 2'nciliği
bulunan Merve Gülşah Arslan, 6-11 Tem-
muz 2021 tarihinde Tokat'ın Turhal ilçe-
sinde gerçekleşen "Mercimektepe XC
Yamaç Paraşütü Mesafe" yarışmasında
birinci olarak madalya ve kupa aldı.

Türkiye şampiyonası 
düzenlenecek

Arslan, mesleğinin mimarlık olduğunu,
aynı zamanda yamaç paraşütü eğitmen-
liği yaptığını, bir taraftan da hava şartları-
nın iyi olduğu durumlarda hobi olarak
paraşütle kendi uçuşlarını geliştirmeye ça-
lıştığını anlattı. Yamaç paraşütüne
2009'da Gazi Üniversitesi Havacılık Top-
luluğuna girerek başladığını belirten Ars-
lan, "Benim serüvenim biraz hızlı ilerledi.
Çok uzun zamanlar Türkiye şampiyon-
luğu ve milli takım mücadelesinde bulun-
dum. Milli takım olarak birçok ülkeye
gittik. 2017'de Brezilya'ya gittiğimde
Dünya Kupası'nda kadınlarda 2'nci olma
şansını yakaladım." dedi. Arslan, ağustos

ayının ikinci haftasında Aksaray'da Tür-
kiye Şampiyonası'nın düzenleneceğini
anımsatarak, sonrasında Kayseri'de yapı-
lacak yarışmanın da kendisi için çok
önemli olduğunu ve antrenmanlarına
devam ettiğini söyledi. Yaptıkları sporun
bilinmezliklerle dolu olduğunu ifade eden
Arslan, şöyle konuştu: "Kalkacağımız
saati kendimiz belirleyebiliyoruz ama

olabildiğince havada kalıp ineceğimiz
saati belirleyemiyoruz. İneceğimiz şehri
dahi belirleyemiyoruz. Bu kısımları beni
zorluyor, nereye ineceğim, oradan eve
nasıl döneceğim, dönüş için bir vasıta
bulabilecek miyim? Bunlar benim için
herhalde psikolojik olarak beni en çok
zorlayan kısımları ama onun dışında
zaman ayırabiliyorum, çünkü seviyorum.

Sevdiğiniz zaman, zaman ayrılabiliyor."

İyi insanlara denk geldim

Antrenman uçuşları sonrasında iniş yap-
tığı ilçe ve bölgelerde vatandaşların ilgi-
sini de aktaran Arslan, "Çok değişik
tepkiler alabiliyorum. Genel olarak ülke-
mizin insanı çok sıcakkanlı ve çok misa-
firperver. İndiğim bir köyde 'Aç mısın?'
lafını duymadığım bir anım bile yoktur.
Genelde insanlar hemen 'sizin tansiyonu-
nuz düşmüştür soğuk ayran vereyim',
'meyve ikram edeyim' ya da 'gideceğin
yere kadar bırakalım' modunda oluyorlar.
Gerçekten çok misafirperver insanlara
denk geldim. İnşallah hep böyle olur."
diye konuştu. Gençlere mutlaka bir spor
yapmaları tavsiyesinde bulunan Arslan,
hayalinde yamaç paraşütünün bulunma-
dığını, üniversiteye girdiğinde bu sporu
keşfettiğini, gençlerin mutlaka kendilerini
iyi hissettikleri ve kendilerini bulabilecek-
leri bir sporla uğraşması gerektiğini 
kaydetti.

Hedef, 300'lü rakamlara ulaşmak

Merve Gülşah Arslan, 7 saat 19 dakikada
272,5 kilometrelik uçuşunun ardından
Türkiye kadınlar mesafe rekorunu kırdı-
ğını belirterek, "Daha önceki rekor 239 ki-
lometre ile Gülşah Hoş'a aitti.
Çameli'nden kalkmıştı, ben de Ayaş'tan
kalkarak bu uçuşu bu yıl yeniledim." ifa-
desini kullandı. Uçuşundan önce hava
şartlarının başta zorlu olsa da ilerleyen
saatlerde daha iyi hale geldiğine işaret
eden Arslan, uçuşa başlayarak Polatlı il-
çesi yakınlarından, Sivrihisar ve Emirdağ
üzerinden Afyonkarahisar'a doğru me-
safe kat ettiğini anlattı. Arslan, rekorunun
ardından 300'lü rakamları hedeflediğini,
iniş yapmak istediği illerin de Karaman,
Niğde ve Kayseri olduğunu kaydetti.

YEMEK
masasında tenis

Bravo çocuklar

AmerikAn Basketbol Ligi'nde
(nBA) 2021 draftı için hazırlık-
larını ABD'de sürdüren milli
basketbolcu Alperen Şengün,
çalışmalarının iyi gittiğini söy-
ledi. Beşiktaş erkek Basketbol
Takımı'nın sosyal medya hesa-
bından video mesajı yayımlanan

Alperen, 29 Temmuz gecesi dü-
zenlenecek nBA seçmeleri ön-
cesi görüşlerini aktardı. milli
basketbolcu mesajında, "29
Temmuz'daki draft gecesi için
çalışmalarımı Amerika'da sür-
dürüyorum. Burada her şey iste-
diğim gibi, harika gidiyor. Çok

mutluyum. Amerika'ya da yavaş
yavaş alışıyorum. Beni destek-
leyen herkese çok teşekkür
ederim. Burada ülkemi en iyi
şekilde temsil edip Türkiye'ye
en iyi sonuçlarla dönmek istiyo-
rum. Büyük Beşiktaş ailesine de
çok teşekkür ederim." dedi.

Her şey harika gidiyor

GULSAH ZORU
BASARDI Ankara'nın Ayaş ilçesinden Afyonka-

rahisar'ın Dinar ilçesine, 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde
272,5 kilometre uçan Arslan, Türkiye
kadınlar mesafe rekorunu kırdı

O hep bildiğiniz gibi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda
Sırp tenisçi Novak Djokovic, Bolivyalı
Hugo Dellien'i yenerek bir üst tura
yükseldi. Ariake Tennis Centre'da oy-
nanan karşılaşmada dünya 1 num-
arası Djokovic, rakibine 6-2'lik setlerle
2-0 üstünlük sağlayarak tur atladı.
Kadınlar dünya sıralamasının 11. sıra-
sındaki Çek Barbora Krejcikova,
Kazak Zarina Diyas'ın 2. sette oyun-

dan çekilmesiyle rakibini yendi ve üst
tura çıktı.Dünya 12'ncisi İsviçreli Be-
linda Bencic ise ABD'li Jessica Pegu-
la'yı 6-3'lük setlerle yenerek adını bir
üst tura yazdırdı. Kadınlarda tekler 1
numarada bulunan Avustralyalı Ash-
leigh Barty, çiftlerde sahne aldı.
Barty/Sanders Storm ikilisi, Japon
Nao Hibno/Makoto Nınomiya'yı ilk
turda 6-1 ve 6-2'lik setlerle mağlup

etti. Dünya 6 numarası Ukraynalı
Elina Svitolina, partneri Dayana Yas-
tremska ile çıktığı maçta Fransız Alize
Cornet-Fiona Ferro ikilisine 2-0 yeni-
lerek çiftlerde tur şansını kaybetti. Er-
kekler çiftler mücadelesinde ise Büyük
Britanyalı Andy Murray/Joe Salisbury
ikilisi, Fransız Pierre-Hugues Her-
bert/Nicolas Mahut çiftini 6-3 ve 6-
2'lik setlerle yenerek üst tura çıktı.

Boksta erken
bir mağlubiyet



SÜPERLig
ekibi Adana

Demirspor,
Bolu'da ikinci

etap kamp çalış-
malarını sürdürü-

yor. Samet Aybaba
yönetiminde Karaça-

yır Mahallesi'nde bir
tesiste antrenman yapan

Adana Demirspor, ısınma
hareketleri ve ısınma koşusu-

nun ardından yarım saha maç
yaptı. Antrenman pas çalışmasıyla

devam etti. Adana Demirspor'un yaz
transfer döneminde kadrosuna kattığı

Mario Balotelli ve Younes Belhanda da an-
trenmanda yer aldı. Antrenman öncesi gazeteci-

lere açıklamalarda bulunan Adana Demirsporlu

Metehan Mimaroğlu, "Çok mutluyum böyle bir ca-
miaya katıldığım için. Adana Demirspor çok büyük
bir camia. Buraya gelip mücadele edeceğim için se-
vinçliyim, heyecanlıyım. Takıma katkı sağlayacağım
elimden geldiğince. Gol ve asist olarak inşallah yar-
dımcı olabilirim Adana Demirspor'a" diye konuştu.

Taraftarı çok özledik

Balotelli ve Belhanda gibi yıldız futbolcular aynı ta-
kımda yer almanın çok güzel bir duygu olduğunu
ifade eden Metehan Mimaroğlu, "Hepsi tecrübeli
oyuncular, kariyerli oyuncular. Onların bize katacağı,
bizim onlara yardımcı olacağımız çok şey var. Uyum
içerisinde devam ediyoruz şu anda. Taraftarı çok öz-
ledik. Taraftara karşı oynamayı özledik. Adana De-
mirspor taraftarını tüm Türkiye biliyor. Biz de onlara
kavuşacağımız için mutluyuz. Onların da bize katkısı
olacağından eminiz. Maçlara da pozitif şekilde yansı-
yacak. Onun da bilincindeyiz" şeklinde konuştu. 
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Süper Lig'de yeni sezona Erzurum kampında hazırlanan Göztepe'nin yeni transferlerinden
Brezilyalı kanat oyuncusu Lourency do Nascimento Rodrigues, sezonu iple çektiğini söyledi
Süper Lig'de yeni sezona Erzurum kampında hazırlanan Göztepe'nin yeni transferlerinden
Brezilyalı kanat oyuncusu Lourency do Nascimento Rodrigues, sezonu iple çektiğini söyledi
Süper Lig'de yeni sezona Erzurum kampında hazırlanan Göztepe'nin yeni transferlerinden
Brezilyalı kanat oyuncusu Lourency do Nascimento Rodrigues, sezonu iple çektiğini söyledi
Süper Lig'de yeni sezona Erzurum kampında hazırlanan Göztepe'nin yeni transferlerinden
Brezilyalı kanat oyuncusu Lourency do Nascimento Rodrigues, sezonu iple çektiğini söyledi
Süper Lig'de yeni sezona Erzurum kampında hazırlanan Göztepe'nin yeni transferlerinden
Brezilyalı kanat oyuncusu Lourency do Nascimento Rodrigues, sezonu iple çektiğini söyledi
Süper Lig'de yeni sezona Erzurum kampında hazırlanan Göztepe'nin yeni transferlerinden
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Süper Lig'de yeni sezona Erzurum kampında hazırlanan Göztepe'nin yeni transferlerinden
Brezilyalı kanat oyuncusu Lourency do Nascimento Rodrigues, sezonu iple çektiğini söyledi
Süper Lig'de yeni sezona Erzurum kampında hazırlanan Göztepe'nin yeni transferlerinden
Brezilyalı kanat oyuncusu Lourency do Nascimento Rodrigues, sezonu iple çektiğini söyledi

P ortekiz'in Gil Vicente takımından
transfer edilip kampta kulübün sos-
yal medya sayfalarına açıklamalar

yapan Lourency, bir an önce taraftarlarla bu-
luşmayı istediğini söyledi. 10 yaşında futbola
başlayıp tutkunu olduğu işi yaptığını belirten
25 yaşındaki futbolcu, "Göztepe'den teklif al-
dığım zaman kendimi çok özel hissettim. Ku-
lüple ve geçmişiyle ilgili incelemeler yapmaya
başladım ve çok etkilendim. İçimde burada
bulunma isteği oluştu ve bunun için çaba
gösterdim. Çok doğru bir karar verdim. Göz-
tepe'de olmaktan çok mutluyum. Bir an önce
taraftarlarımızın önünde takımıma ve takım
arkadaşlarıma sahada yardımcı olmak için
sabırsızlanıyorum" dedi."Taraftarlarımıza ka-
vuşmak çok mutluluk verici olacak" diyen
Brezilyalı futbolcu, "Sağ ve sol kanatta çift
yönlü oynayabiliyorum. Ben takımın ihtiya-
cına göre gerek defansif, gerek ofansif olarak,

takım oyuncusu olarak oyna-
maya gayret gösteren

bir futbolcu-
yum.

Çok

profesyonel bir oyuncuyum, sonuçlara bağlı
olmaksızın takım için en iyi performansı or-
taya koymaya çalışırım. Antrenmanlarda tek-
nik ekibin istediği şeyleri anlayıp hızlı bir
şekilde yapmaya çalışırım. Saha dışında ise
kendime çok dikkat ederim. Bu çocukluğum-
dan gelen bir şey, benim tüm hayatım futbol.
Sakin bir hayatım var ve saha içi hedeflerim
için hem normal hayatımda hem futbol ha-
yatımda özel yaşantım çok önemli" diye 
konuştu. 

Faciayı unutamıyor

Profesyonel kariyerine 2016'da Brezilya'nın
Chapecoense takımında başlayıp A takımda
forma giymeye başladığı ilk sezonda akıllar-
dan silinmeyen uçak faciasında neredeyse
tüm takım arkadaşlarını kaybeden Göztepeli
Lourency, kazayı ve arkadaşlarını unutama-
dığını söyledi. Chapecoense'yi taşıyan uçağın
Güney Amerika Kupası (Copa Sudameri-
cana) finalinde Atletico Nacional'le oynaya-
cağı maça giderken 28 Kasım 2016'da
düşmesi sonucu 22 kişilik A takımdan 19'u
futbolcu toplam 76 kişi ölüp yalnız 3 oyuncu
yaralı olarak kurtulurken, Lourency, final ka-
filesinde yer almadığı için kurtuldu. Takımın

20 yaşında genç oyuncusu olarak o
sezon Copa Sudamericana'da 3 maça

çıkmasına rağmen kulübün U20
takımının önemli karşılaşmaları

nedeniyle final maçı kadro-
suna dahil edilmediği için

faciadan mucizevi bir şe-
kilde kurtulan Lou-

rency, takım

arkadaşlarını sürekli andığını belirtti. 2019'a
kadar Chapecoense'de oynayan Lourency,
"Chapecoense takımında maalesef çok fazla
arkadaşımı, dostumu kaybettiğim bir kaza
yaşandı. Bana gerek kişisel, gerek oyuncu
olarak çok büyük katkıları olan insanlardı.
Ancak her nerede olursa olsun futbolumu
göstermemi çok isteyecek oyunculardı. Bu
anlamda çok mutluyum, onları her anımda
hatırlıyorum. Beni ileri taşımaya çalışıp daha
da iyi olmamı istiyorlardı. Tüm çabalarım
içinde onların da payı var" dedi.

Karantina etkiledi

Brezilya'dan Türkiye'ye geldikten sonra koro-
navirüs pandemisinde uygulanan kısıtlama-
lar nedeniyle 14 gün karantinada kalıp
takıma geç katılan Lourency, "Maalesef bir
karantina süreci geçirmem gerekti. Bu yüz-
den sezon başı kampının bir bölümünü ka-
çırdım. Ama Afyon kampının bir bölümünde
takımımla bir araya geldim. Şu an belli bir
süredir takımla antrenmanlara çıkıyorum.
Bana yaklaşımlarını çok sevdim. Gerçekten
çok profesyonel ve işlerine odaklı insanlar.
Çok üst düzey oyuncularımız var ve ben de
onlarla beraber takımımız için en iyisini ver-
meye çalışacağım. Buraya gelmeden önce
Göztepe'yle ilgili izlediğim videolarda taraf-
tarlarımız çok dikkatimi çekti. Onlarla buluş-
mak için sabırsızlanıyorum. Şimdiden çok
heyecanlıyım. Stadımızı görme fırsatım oldu.
Çok güzel bir stadımız var. Bir an önce Göz-
tepe formasını giymek ve bu forma ile çok iyi
bir sezon geçirmek istiyorum" açıklamasını
yaptı.
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Meryem 
tarih yazdı

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen kadınlar 20 kilometre 
yürüyüş finalinde Meryem Bekmez, 1.33.08 ile Avrupa şampiyonu oldu

YürüYüşte, türkiye rekortmeni olan ve avrupa U23 şampiyonaları tarihinde türkiye'ye altın madalya kazanan ilk sporcu olan Meryem Bekmez, yaşadığı zorlukları ve
avrupa'nın zirvesine ulaşan spor hayatını, Demirören Haber ajansı'na (DHa) anlattı. Spor hayatına arkadaşlarına özenerek başladığını ifade eden Bekmez, "Çok zorluklar ya-

şadım ama bugünkü noktaya emeklerimle geldim. Spora 3 bin metre koşusuyla başladım. arkadaşlarımı koşarken görüyordum ve çok özeniyordum. ailem ve çevrem spor
yapmamı istemiyordu ama inatla çalışmaya devam ettim. 3 bin metre koşarken yürüyüş yapan arkadaşlarımı gördüm. Sonra karar verdim, ben yürüyüş yapacağım dedim ve

yürüyüş hayatım başladı. Çok zorluklarla çalışıyor ve baskılar altında spor yapıyordum. O dönemdeki antrenörüm 'Sen sokakta yürümeyi bilmiyorsun, nasıl teknik yürüyüş sporu
yapacaksın' demesi beni çok hırslandırdı. Hocamın olmadığı bir gün video çekerek bugünkü hocam olan Çetin hocama gönderdim ve hayatım tamamen onunla değişti. şimdi ise
yaş gruplarımda avrupa ve Dünya'nın zirvesindeyim. inanın bu beni Diyarbakırlı bir ailenin çocuğu olarak çok mutlu ediyor" diye konuştuülkeme borcum vardıYürüyerek kendini is-
patladığını, yavaş yavaş madalyalar kazanmaya başladığını söyleyen Meryem Bekmez, "Diyarbakır'ın gülüyüm. ilk kazandığım paralarla canım anneme ev aldım. Çok mutluydum
artık beni tüm ülkem ve avrupa tanıyor. televizyonlara çıkıyor, röportajlar veriyordum. Yüzüme bakmayanlar artık çevremde dolaşıyor. Sokaklarda bana el sallıyorlardı. Bunu sporla

başardım. ülkeme olan borcumu; kazandığım madalyalar ve bayra-
ğımı göndere çektirerek ödüyordum" ifadelerini kullandı.en iyi şekilde
temsil edeceğim6 ağustos'ta kadınlar 20 km yürüyüşte mücadele ede-
cek olan ve tokyo'da türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışaca-
ğını ifade eden Meryem Bekmez, "Bir gün ödül almaya giderken
annemle uçağa bindik. annem Hevile Bekmez. ilk defa uçağa bini-
yordu ve çok korkuyordu. Onun o halini gördüğümde kendimi hatırla-
dım, ben de ilk zamanlar çok korkmuştum ama şimdi çok rahatım.
Biz 4 kardeşiz. iki kız, iki erkek. Bazen, çok şanslı olduğumu düşü-
nüyorum. Birçok kişiye nasip olmayan başarılara imza atıyor ve
bayrağımızı dalgalandırıyorum. Bu çok büyük bir mutluluk. Ma-
hallemde birçok şey sporla çok değişti. Beni hor görenler, başa-
ramazsın diyenler artık bana selam veriyor. Ben Diyarbakır
tarihinin en başarılı kadın sporcusu oldum. Çok güzel bir
duygu. Çetin hocamla hayatım tamamen değişti. Ben Olim-
pik oyunlara yani tokyo'ya giden bir sporcuyum. Bunu
anlatmam mümkün değil. Orada ülkemi en iyi şekilde
temsil etmeye çalışacağım. Bir gün bir söz duymuş-
tum, 'türk kadını isterse yapar' diye, evet bu söz
benim hayatımda çok etkili oldu. şimdi rekor-
ları kırıyor ve avrupa'nın zirvesine yürüyerek
çıkıyorum. ülkem için daha çok büyük
başarılara imza atacağıma inancım
sonsuz" şeklinde konuştu. 

BALOTELLI 
fark yaratır

Bolu'da ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren Adana 
Demirspor'un futbolcusu Metehan Mimaroğlu, Balotelli ve 

Belhanda gibi yıldız futbolcularla aynı takımda yer almanın 
çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Hepsi tecrübeli 

oyuncular, kariyerli oyuncular. Onların bize katacağı, bizim 
onlara yardımcı olacağımız çok şeyler var" dedi

Beşiktaş sıkı çalışıyor
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına,
üç günlük iznin ardından bu akşam
yaptığı antrenmanla devam etti. tek-
nik direktör Sergen Yalçın yöneti-
minde BJk Nevzat Demir tesisleri’nde
yapılan antrenman, 1.5 saate yakın
sürdü. kondisyon ve taktik çalışması
şeklinde geçen antrenman, sahada
yapılan ısınma koşuları, istasyon ko-
şuları ve streching çalışması ile baş-
ladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve
dar alanda oyun kontrol pas çalışması
yapıldı. antrenman, üç takımla yapılan
turnuva maçları ve şut çalışması ile
sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, yeni
sezon hazırlıklarına, yarın saat
10.30’da ve 18.00’de yapacağı an-
trenmanlarla devam edecek.

Süper Lig'de yeni sezona Erzurum kampında hazırlanan Göztepe'nin yeni transferlerinden
Brezilyalı kanat oyuncusu Lourency do Nascimento Rodrigues, sezonu iple çektiğini söyledi



Maddi imkanları olmadığı için kendi topladığı mal-
zemelerle birçok alet yapmayı başaran genç mucit,
aynı zamanda tamircilerin yapamadığı elektronik
aletleri, 10 dakika gibi kısa bir sürede tamir edebiliyor.
Komşuları, elektronik ev aletleri arızalandığında, tek-
nik servisi aramak yerine elinden her iş gelen Yu-
nus'un kapısını çalıyor. Çamaşır makinesi, televizyon,
süpürge, matkap ve ev aletleri gibi birçok aleti tamir
ettiğini söyleyen Yunus Çalıkuşu, "İleride elektronik
atölyesine gitmek için elimden geleni yapmaya çalışı-
yorum. Kendime küçük araba yapmayı başardım.
Daha sonra büyük araba yapmaya çalışacağım. Tür-
kiye'de meşhur olmamak istiyorum ve elimden geleni
yapmaya çalışıyorum. Daha 8 yaşındayken bir şeyleri
yapmayı ve tamir etmeyi kendi kendime öğrendim.
Hurdacıdan aldığım ev aletlerindeki devreleri söküp
evde başka şeyler ortaya çıkarıyorum. Komşumuz bir
tane arızalı DVD verdi. Ben de tamir ettim ve kom-
şuma geri verdim ve bana teşekkür etti. 'Mucit
Yunus' olarak bir şeyleri yapınca iyi hissediyorum”
dedi.

Elektrik bölümüne gitmek istiyor

Annesinin şarj aletlerini bile tamir edebildiğini anla-
tan Çalıkuşu, "Okulda kahve makinesi bozulmuştu,
tamirci atılması gerektiğini söyledi, bana verdiler ve
bende tamir ettim. Okulumdan mezun olduğumda
elektrik bölümüne gitmek istiyorum" diye konuştu.
Oğluna 4 yaşındayken otizm tanısı konulduğunu söy-
leyen anne Sabriye Çalıkuşu, "Tabii o zamanlar otiz-
min ne olduğunu bilmiyordum. Araştırdığımda bu
durumun bir hastalık olamadığını öğrendim. Her şey
çok ilgisi vardı. Zaman ilerledikçe mekanik şeylere ilgi
duymaya başladı. Yerde bulduğu bir kabloyu eve geti-
rirdi. Sonra da biriktirdiği malzemelerden bir şeyler
oluşturmaya başladı. Ben başta bir anlam vereme-
dim. Bu durum okula giderken problem de oldu.
Bazen dışlanıyordu ama oğlum hep kendi dünya-
sında yaşıyordu. Resme de yönelmeye başladı. As-
lında aynı anda birçok yeteneği var. Resim çizme,
tiyatro, müzik gibi alanlara da hem ilgisi hem yete-
neği var" ifadelerini kullandı.

Maddi imkanlarımız kısıtlı

Yunus’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı
görmeyi çok istediğini söyleyen anne Çalıkuşu, "Yap-
tığı şeyleri insanlara göstermek istiyor. Başardığı şey-
leri insanlar bilsin istiyor. Bütün çalışmalarını özveri
ve zevkle yapıyor. Maddi imkânlarımız kısıtlı olduğu
için bir yere kadar yetebiliyorum. Bu duruma bir anne
olarak çok üzülüyorum. Keşke oğlum için daha fazla-
sını yapabilsem. Yunus için zaman ve mekan önemli
değil. Her yerde çalışmasını yapabiliyor. Yeri geliyor
yemek yemiyor, uyumuyor ama kafasına koyduğunu
yapıyor” şeklinde konuştu. Uzun yıllar kullandığı ütü-

sünün 3 yıl önce bozulduğunu ve çöpe atmayı dü-
şündüğü sırada oğlunun tamir ettiğini ve hala

kullandığını kaydeden Sabriye Çalıkuşu,
"Komşuların birçok aletini tamir etti.

Okulda da bir şeyler yaptı. Bunları yap-
tıkça özgüveni artıyor ve daha çok ça-

lışarak farklı şeyler başarmak
istiyor. Mesela bana bir ara

drone yapacağını söyledi.
Ona malzeme bulmamı

istedi. İşte ben o malze-
meleri temin edemi-

yorum. Öyle
olunca de çok

üzülüyo-
rum”

dedi.

a tlı Birlik Grup Amirliği ekipleri,
Sultangazi Kent Ormanı'nda koro-
navirüs tedbirleri kapsamında de-

netim gerçekleştirdi. İkisi kadın 4 kişiden
oluşan atlı polis ekibi, aileleriyle Sultan-
gazi Kent Ormanı'nda piknik yapmak is-
teyen vatandaşları sosyal mesafeyi
korumaları ve maske kullanmaları yö-
nünde uyardı. Atlı polislere vatandaşlar
büyük ilgi gösterdi, çocuklar polislerin ya-
nında ata binerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Atlı polis memurlarından Güneş Abiş,

"Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı
Atlı Polis Grup Amirliği olarak İl Emniyet
Müdürümüz Zafer Aktaş'ın emir ve tali-
matları doğrultusunda görevimizi ifa 
ediyoruz.
Vatandaşlarımıza maske ve sosyal mesafe
konusunda uyarıda bulunuyoruz. Sürekli
devriyelerimiz oluyor. Çocuklar atları çok
seviyorlar. Bizi gördüklerinde daha da çok
sevinip yaklaşıyor, atları seviyorlar. Onlara
yeri geldiğinde bindiriyoruz, at sevgisini
de aşılıyoruz, hoşlarına da gidiyor. Vatan-

daşlarımız son derece duyarlı ve dikkatli
oluyorlar. Tabi biz de görevimizi yapıyo-
ruz, uyarılarda bulunuyoruz" dedi.

Vatandaşları uyarıyoruz

Bir diğer atlı polis memuru İbrahim Gü-
neyli, vatandaşların genelde kalabalık ol-
duğu yerlerde görevlerini yaptıklarını
belirterek, "Pandemi süreci boyunca
maske ve mesafe konusunda vatandaşları-
mızı uyarıyoruz. 
Genellikle de olumlu, güzel dönüşler alı-

yoruz. Diğer meslektaşlarımıza göre
biraz daha farklı bir şekilde görevimizi ifa
ettiğimiz için turistlerin, vatandaşlarımızın
ve özellikle çocukların yoğun ilgisiyle 
karşılaşıyoruz. 
Genellikle sahil kesimlerinde, ormanlarda,
yazları kalabalığın yoğun olduğu bölge-
lerde görevimizi ifa ediyoruz. Ayrıca, atlı
polisler olarak diğer meslektaşlarımızın,
araçların, motosikletlerin giremediği yer-
lerde yine görevimizi ifa ediyoruz" diye
konuştu. 
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Sarıyer'de yolda arıza yapan İeTT otobüsünün 
yolcular tarafından itilerek rampadan çıkarıldığı
anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile 
kaydedildi. Olay dün öğle saatlerinde Maden 
Mahallesi, eski Zekeriyaköy Caddesi üzerinde
meydana geldi. İçindeki yolcularla birlikte
Zekeriyaköy'e doğru seyir halindeki İeTT otobüsü
rampaya gelince aniden arıza yaptı. Motoru çalış-
maya devam ettiği halde rampadan çıkamayan
otobüs için  yolcular harekete geçti. Otobüsten
inen yolcular hep birlikte İeTT otobüsünü iterek
rampadan çıkardı. O anlar bir vatandaş tarafından
cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İş başa düştü 
yolcular otobüs itti

atlı pOlısleratlı pOlısleratlı pOlısleratlı pOlısleratlı pOlısleratlı pOlısleratlı pOlısleratlı pOlısler
denetıme cıktı

Çevik Kuvvet Şube
Müdürlüğü

bünyesinde kurulan
Atlı Birlik Grup

Amirliği ekipleri, 
Sultangazi Kent

Ormanı'nda devriye
gezerek denetim
yaptı. Atlı polisler,
aileleri ile birlikte
piknik yapmaya
gelenleri sosyal

mesafe ve maske
konusunda uyardıatlı pOlısler

Kuzuya evladı
gibi baKıyor

Kumburgaz'da
köpek eğitmenliği

yapan İmam
Bingöl, annesinin
kabul etmediği ve
doğduğu andan

itibaren beslemeye
başladığı üç aylık

kuzuyu bir an
olsun yanından

ayırmıyor

'Müfit' ismini verdiği kuzusuna bir bebek gibi ilgi
gösteren Bingöl, "Kurban Bayramı geldi ama biz
kesmeyi kesinlikle düşünmedik. Çocuğumuz gibi bi-
zimle birlikte büyüyecek" dedi. Kumburgaz'da yaşa-
yan İmam Bingöl doğum yapan koyunlarının
yavrusunu kabul etmeyip beslemediğini gördü. An-
nesinin beslemediği yeni doğmuş olan kuzunun du-
rumuna üzülen Bingöl, kuzuyu biberonla beslemeye
başladı. Müfit ismini verdiği kuzusuna bir bebek
gibi ilgi gösteren, banyosunu yaptıran Bingöl, kuzu-
sunu dışarı çıkarken de yanında götürüyor. Bingöl,
spor yaparken onu takip eden, beraber yemek yiyip,
çay içtiği Müfit'i çocuğu gibi görüyor. 

Beni annesi sanıyor

Çocukluğundan beri hayvan sevgisiyle büyüdüğünü
söyleyen İmam Bingöl, "Kuzumuz yaklaşık üç aylık,

doğduğundan beri benimle birlikte. Doğduktan
sonra annesi istemedi kuzuyu. O günden beri be-
nimle birlikte. Sabah, öğle, akşam biberonla besle-
dim onu bu yüzden beni annesi sanıyor. Kesinlikle
yanımdan ayrılmıyor, ayrıldığı zaman da neredeyse
ismimle bağırıyor. 
Köpeklerimiz de arada bir kovalıyor onu o sırada da
direk benim yanıma kaçıyor. Neredeyse 24 saat bir-
likteyiz. Hatta çay bile içiyor, her gün bir tabakta
elma veriyorum. Yeşil elmayı çok seviyor. Kurban
Bayramı geldi ama biz kesmeyi kesinlikle düşünme-
dik. Kesim yerine götürdük herkes çok beğendi ku-
zumuzu, kucaklayıp fotoğraf çekildi. Eceliyle ölene
kadar bizimle birlikte kalacak. Kesinlikle ne kur-
banda, ne de adakta kesmeyi düşünmüyoruz. 
Çocuğumuz gibi bizimle birlikte büyüyecek" dedi.
"Üniversitede gıda mezunu olmama rağmen mesle-

ğimi
yap-
madım,
köpek eğit-
menliğini tercih
ettim" diyen Bingöl,
Müfit'in spor yapar-
ken, yemek yerken, çay
içerken sürekli kendisiyle bir-
likte olduğunu anlatarak "Sa-
dece gece uyurken benden ayrı.
Onun dışında Müfit'le her zaman bir-
likteyiz. Özellikle bisikletle gittiğimde ko-
şarak peşimden geliyor. Birlikte gider doğaya
çıkıp geliriz" diye konuştu. DHA

Olmaz denileni

başardı
İstanbul'da yaşayan 18 yaşındaki otizmli
Yunus Çalıkuşu, 8 yaşından bu yana
hurdacıdan aldığı malzemelerle küçük ev
aletleri yaparak engelleri aşmayı başardı

Esenler 
çocuklarla güzel
Esenler Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca
Dörtyol Meydanı’nda düzenlediği 'Yaz
Neşesi' programıyla çocuklara sinema keyfi
yaşattı ve birbirinden renkli etkinlikler 
düzenledi. 30 Temmuz'a kadar devam edecek
Açık Hava Yazlık Sinema Günleri kapsamında
yetişkinler için de sinemanın sevilen yapımları
meraklılarıyla buluşacak
EsEnlEr Belediyesi, bu bayram minikler için birbirinden ren-
kli etkinlikler düzenledi. Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen et-
kinlikler kapsamında minikler gün boyu bilgi yarışmaları,
çocuk şarkılarının seslendirildiği konserler, animasyon ve jon-
glör gösterileriyle eğlence dolu anlar yaşadı. Tamamen ücret-
siz olarak gerçekleştirilen etkinliklere bir hayli ilgi gösteren
çocuklar, akşamları aileleriyle birlikte açık havada sinema key-
finin tadını çıkarak bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Her
akşam saat 21.00'de gerçekleşen film gösterimlerinde 'Ejder-
hanı Nasıl Eğitirsin? Oyuncak Hikâyesi-4, Aslan Kral ve
Bizim İçin Şampiyon’ yapımları meraklılarıyla buluştu. 30
Temmuz’a dek devam edecek Açık Hava Yazlık Sinema Gün-
leri kapsamında 'Yol Arkadaşım-2, 7. Koğuştaki Mucize,
Börü (2018), Organize İşler Sazan Sarmalı, Hedefim Sensin,
Eltilerin Savaşı, Bana Masal Anlatma' filmleri beyaz perdede
vatandaşların ilgisine sunulacak.


