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Türk sporculara 
saldıran Rumlar 
cezasız kalmayacak

Türkler sosyal 
çalışmalara daha 
fazla ilgi göstermeli 

-Kıbrıs Rum Kesimi’nde Apoel ile oynadı-
ğı maçın ardından saldırıya uğrayan Pınar 

Karşıyaka Basketbol Takımı İzmir’e döndü. Ka-
fi leyi, Adnan Menderes Havalimanı’nda Devlet 
Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Dev-
let Bakanı Faruk Nafız Özak karşıladı. Türk spor-
cuların sadece sportmenlik değil, insanlık dışı bir 
muameleyle karşılaştığını vurgulayan Bağış, ola-
yın uluslararası kamuoyunca yakından izlenme-
si ve cezalandırılması gerektiğini söyledi. Bakan 
Özak ise Pınar Karşıyaka’yı 15 dakika mesafedeki 
KKTC’ye geçirmeyen Rum polisinin tavrını anla-
makta zorlandıklaını dile getirdi. Avrupa Birliği’nin 
bir çağdaşlık projesi olduğunu hatırlatan ve dünkü 
olayların sporla bağdaştırılamayacağını belirten 
Özak, “Bu tip asalak anlayış, karakter yoksunu 
anlayış devam edebilecektir. Biz de tedbirimizi 
alacağız. Gelen takımları centilmenlik içinde ağır-
lamaya devam edeceğiz. Bu suçun cezasız kalma-
ması için elimizden geleni yapacağız. -SPOR 20SPOR 20

RAMİS KILIÇARSLAN, ERKAN TEKİN  HANNOVER

-Aşağı Saksonya Uyum Bakanı Aygül Öz-
kan, Türklerin sosyal çalışmalara daha faz-

la ilgi göstermesi gerektiğini söyledi. Nisan ayın-
da Aşağı Saksonya Sosyal, Sağlık, Aile, Kadın ve 
Uyum Bakanlığına atanan Aygül Özkan Türk ba-
sın mensupları ile bir araya geldi. Bakanlığı süre-
since yaptığı ve ileriye dönük yapacağı çalışma-
lar ve hayata geçireceği projeler hakkında bilgi ve-
ren Özkan, çoğu gönüllüler tarafından yapılan bu 
projelerde daha fazla Türk vatandaşının aktif ol-
masını istedi. Zaman aracılığıyla Türk toplumu-
na seslenen Özkan, Türklerin siyasi, ekonomi, 
eğitim ve sivil toplum kuruluşlarında yer alması-
nın ve birey olarak fahri çalışmalara daha fazla ilgi 
göstermelerini beklediğini belirtti. 1GÜNDEM 04GÜNDEM 04

Uyumun temelleri atıldı
Stuttgart’ta BİL Özel Okulu’nun yeni binasının temeli atıldı. Stuttgart Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Wolfgang Schuster, Başkan Yardımcısı Michael Föll, Stuttgart 
Başkonsolosu Mustafa Türker Arı, eski milli futbolcu Hakan Şükür, siyasi parti tem-
silcileri Türk ve Alman kurum müdürleri ve vatandaşların katılımıyla Bad Cannstatt 
Zuckerfabrik mevkiindeki arsada temel atma töreni düzenlendi.

ALİ RIZA STUTTGART

-2004 yılında Türk girişimci-
ler tarafından kurulan ve öğ-

retime başlayan BİL Özel Okulla-
rı yeni binasında kavuşuyor. 6 yıl 
önce 18 öğrenci ile eğitim dünyası-
na farklı ve taze bir adım olarak atı-
lan BİL Özel Okulları Almanya’da 
Türk girişimcilerin eğitim dünyası-
na kazandırdığı ilk okul olma özel-
liğini de taşıyor. Her geçen yıl ar-
tan öğrenci sayısının 2010/2011 
eğitim öğretim yılında 277 raka-
mına ulaması ile birlikte mev-
cut okul binasının ihtiyacı karşıla-
maması nedeniyle Okul Aile Birli-
ği ve Okul Yaşatma Derneği alter-
natif arayışlarını yeni bir bina yap-
ma düşüncesi ile nihayetlendirdi.
 Azim ve gayretle geçen 6 yıl so-
nunda BİL Realschule ve Gymna-
sium öğrenci sayısını 277’ye yük-
seltti. “İki sınıf ve 18 öğrenci ile bir 
okulu hayal ettiğinizde bu biraz ga-
rip gelebiliyor başlangıçta. Ama bu 
yaşandı. Şimdi bugünden o günlere 
baktığımızda o günlerin manzara-
sını daha iyi görebiliyoruz.” sözle-
ri ile özetliyor okul müdürü Muam-

mer Akın. Okul olma öncesi döne-
mine ve  doğumuna şahitlik etmiş 
biri olarak uzun, yorucu ama tarihi 
neticesi olan BİL’in bugüne kadar 
olan öyküsünü şöyle özetliyor Mu-
ammer Akın: “BİL’in en dikkat çe-
ken yönü adı idi. Aslında bu dikkat 
çekicilik bir bakıma yine de devam 
etmiyor değil. BİL kısaltmasının 
açılımı Bildungs- und Informati-
onszentrum Landhaus’tur. BİL te-
melde eğitim merkezi olarak kurul-
du. 1997 yılında Stuttgart Landha-
usstrassede bulunan binada ilk hiz-
metlerine başladı. Caddenin ismin-
den mülhem bu isim uygun görül-
dü ve BİL kısaltması ile bugüne ka-
dar geldi. O günlerde BİL gerçek-
ten Nachhilfe ve abitur kursları ile 
yoğun bir eğitim hizmeti verdi. Bir 
bakıma okul olmanın provasını ora-
da yaşadık hiç farkında olmadan.”
 Okul düşüncesinin BİL Eği-
tim Merkezi’nin eğitim kalitesi-
nin ve öğrenci sayısının artma-
sı ile birlikte geliştiğini dile geti-
ren Akın, “Bazı unsurlar bir ara-
ya geldiğinde netice zaten ben bu-
radayım diyor adeta. 1GÜNDEM 05GÜNDEM 05
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Göçmen erkekler, ev 

işlerinde eşlerine 

Almanlardan daha fazla 

yardım ediyor.

03
Uyurken bile kapanma-

yan göz kapağına 24 

ayar altın plaka takılan 

hasta sağlığına kavuştu.
Sırbistan Meclis 

Başkanı: Türkiye bizim 

için AB’den 

daha önemli.
Yüksek Hızlı Tren depre-

mi birkaç saniye önce-

sinden haber alarak acil  

fren yapacak.
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STUTTGART BİL ÖZEL OKULU YENİ BİNASINA KAVUŞUYOR

Önceki gün temeli atılan okul, 10 dönümlük bir arsa üzerine inşaa ediliyor. Tamamlandığında 
toplam 14 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olacak. 650 öğrencinin eğitim görebileceği 
okulda modern dersliklerin yanı sıra sinema, konferans ve tiyatro salonları da bulunacak. İlk bö-
lümü 2012 yılında tamamlanacak olan projenin yaklaşık 20 milyon Euro’ya malolması bekleniyor.

20 milyon 
Euro’ya 
malolacak

Türk basın mensupları ile bir araya gelen Aygül Özkan, gerçekleş-
tirdiği çalışmalar ve hayata geçireceği projeler hakkında bilgi verdi. 
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Tarihî yarımada yılbaşından 
itibaren trafi ğe kapatılıyor
SEVGİ KORKUT İSTANBUL

-2010 Avrupa Kültür Başkenti İstan-
bul, 2011’e de iddialı giriyor. Büyük-

şehir Belediyesi, şehrin turizm potansiye-
lini artırmak için önemli bir düzenleme 
yapıyor. Yerli ve yabancı turistlerin vazge-
çilmez mekanı Sultanahmet, ziyaret yo-
ğunluğunun arttığı sabah 10.00’dan ak-
şam 18.00’e kadar araç trafi ğinden arındı-
rılıyor. Buna göre yeni yıldan itibaren Sul-
tanahmet, Sirkeci ve Beyazıt’ı içine alan 
bölge trafi ğe kapatılacak. Böylece turist-
ler, şehrin en önemli simgeleri Sultanah-
met Camii ve Ayasofya ile Yerebatan Sar-
nıcı, Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı, Gülhane 
Parkı ve Beyazıt Camii’ni daha rahat ge-
zebilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 
‘Sirkeci Hocapaşa, Hobyar Mahallesi ve 
Çevresi Yayalaştırma ve Trafi k Sirkülas-
yon Projesi’, Beyazıt-Sultanahmet-Sirkeci 
tramvay güzergahı ile Ragıp Gümüşpa-
la Caddesi, Cemil Birsel Caddesi arasın-
daki bölgeyi kapsayan yeni bir yayalaştır-
ma trafi k sirkülasyon projesi çalışmasının 
yapılmasını kararlaştırdı. Karar uyarın-
ca, ‘Fatih ilçesi Ragıp Gümüşpala Cadde-
si, Prof. Dr. Cemil Bilsel Caddesi, Nuruos-
maniye ve Ankara Caddesi arası Yayalaş-
tırma ve Trafi k Sirkülasyon Projesi’ hazır-
lanarak, toplam 90 cadde ve sokağın tra-
fi ğe kapatılması öngörüldü. Sadece resmî 
araçlar, vilayet, konsolosluk, zabıta ve po-
lis araçları, PTT ve bankalara ait araçlar, 
itfaiye ve cankurtaran araçlarının 24 saat 
giriş-çıkış yapabilmesine imkan tanınır-
ken, yayalara bırakılmış alanlarda park 
yapılması da yasaklandı. 
Proje hakkında bilgi veren İstanbul Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Kadir Top-
baş, tarihî yarımadanın adım adım yaya-
laştırılacağını söylüyor. İstanbul’un dün-
yanın takip ettiği bir şehir haline geldiği-
ne dikkat çeken Topbaş, “Tarihî yarıma-
danın mümkün mertebe araç trafi ğinden 
arındırılmasını istiyoruz. Hele metro bu-
rada faaliyete geçince daha da arındırıla-
cak.” diyor. Tarihî yarımadadaki lastik te-
kerlekli araçların bölge açısından ciddi sı-
kıntı oluşturduğuna dikkat çeken Top-
baş “Bununla ilgili de Turizm Koordinas-
yon birimiz ve ilgili birimlerin katıldığı bir 
toplantıda bazı caddelerin trafi ğe kapatıl-
ması konuşuldu. UKOME bununla ilgi-
li ana cadde ve meydanlarda bir düzen-
lenme yapıyor. Büyükşehir Belediyesi, İs-

tanbul 2010 Ajansı ile bir yayalaştırma ça-
lışmamız var.” diye konuşuyor. Topbaş, 
Laleli’nin yayalaştırıldığını hatırlatırken, 
“Biliyorsunuz Laleli yapıldı şimdi de Sul-
tanahmet yayalaştırılacak. Sert zemin dü-
zenlemesi çalışmaları yapılıyor ve zemin 
çalışması biten yerler trafi ğe kapatılıyor.” 
ifadelerini kullanıyor. Laleli’deki esnafın 
yayalaştırma çalışmalarından memnun 
olduğuna değinen Başkan, şöyle devam 
ediyor: “Daha fazla insan rahatlıkla dola-
şıp alışveriş yapabiliyor. Aynı şekilde tarihî 
yarımadada yayalaştırma çalışmaları süre-
cek. Yılbaşında bazı meydanlar araç trafi -
ğine kapanacak.”
     Amaçlarının bu çalışmaların turizm po-
tansiyeline engel olmamasını sağlamak 

olduğunu belirten Fatih Belediye Başkanı 
Mustafa Demir de çok ciddi turizm potan-
siyeli olan bu alanda yayalaştırma çalış-
malarını sene başından itibaren TÜRSAB 
ile birlikte ilgili dernek ve sivil toplum ku-
ruluşlarıyla birlikte yaptıklarını söylüyor. 
Demir, Cruise (dev yolcu gemisi) yolcu-
larının çok sınırlı zamanda geldiklerini ve 
gelince de beş bin kişinin aynı anda gel-
diğini anlatıyor. Bu yolcuların kısa zaman 
içinde hem İstanbul’u görsünler hem de 
alışverişlerini yapsınlar diye TÜRSAB’ın 
da talebi üzerine 2010 yılına mahsus ola-
rak cruise yolcularını taşıyan otobüslerin 
sadece Sultanahmet Meydanı’ndan girip, 
Ayasofya yönüne dönmeleri için bir yer 
ayarlandığını anlatıyor. 

Yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez mekânı Sultanahmet yılbaşından itibaren belli saatlerde trafğe kapatılıyor. Böylece şehrin en 
önemli simgeleri Sultanahmet Camii ve Ayasofya ile Yerebatan Sarnıcı, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı daha rahat gezilebilecek.

İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Ula-

şım Koordinas-
yon Merkezi (UKO-
ME) kararıyla Sul-
tanahmet, Sirkeci 
ve Beyazıt’ı da 

içine alan alan-
da 90 cadde ve 

sokak 1 Ocak 
2011 tarihi iti-
barıyla sabah 
10.00’dan ak-

şam 18.00’e ka-
dar trafi ğe ka-
patılarak yaya-

laştırılacak.  
FOTOĞRAF: ZAMAN

ŞEYHMUS EDİS MARDİN

-Birbirinden farklı din, dil ve ırkların bir arada 
barış içerisinde yaşaması ile bütün dünyaya 

örnek gösterilen Mardin’de bir ilke imza atıldı. 
Artuklu Üniversitesi, ‘İnsan, Toplum ve Medeni-
yet’ dersi kapsamında Süryani Cemaati’nden Kı-
rıklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz’ü üni-
versitede ders vermeye çağırdı. Teklifi  kabul eden 
Akyüz, ‘Hıristiyanlığın Doğuşu ve Doğu Hıristi-
yanlığı’ konusunda öğrencilere bilgi verdi.
    Üniversitenin 750 kişi kapasiteli Vali Kılıç-
lar Konferans Salonu’ndaki ders anlatımından 
sonra soru-cevap bölümünde kendisine gelen 
birbirinden ilginç sorulara cevap veren Papaz 
Akyüz, Süryaniliğin bir dinden çok bir ırkı tem-
sil ettiğini söyledi. Devletten baskı görüp gör-
medikleri yönündeki bir soruya Papaz Akyüz, 
bölgenin en kadim toplumlarından olan Sür-

yaniler olarak kendi inançlarını yaşamada hiç-
bir baskı görmedikleri cevabını verdi. Akyüz, 
ailelerin karşı çıkmasına rağmen evlenen Müs-
lüman genç ile Süryani kızın İstanbul’da kızın 
ağabeyi tarafından öldürülmesi olayının sorul-
ması üzerine ise şunları söyledi: “Evlilik de biz-
de zorunlu değil. Evliliğin bazı sakıncaları var 
çünkü. Bizde kesinlikle din değişikliğine kilise 
izin vermiyor. Bizde ikinci eş alma yok, boşan-
ma yok. Başka dinden biriyle evlenecekse biri 
sorunlarla karşılaşacak. Onun yardımına gide-
meyeceğimiz için, boşanma yasak olduğu için 
kilise işin başında buna karşı çıkıyor.”
    Bugüne kadar yaptıkları 9 ders için her birinde 
farklı branşlarda öğretmen çağırdıklarını anlatan 
Artuklu Üniversitesi İnsan Toplum ve Medeniyet 
Dersi koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ramazan Aras, 
derslerin halka da açık olduğunu bildirdi.

-İspanya’da sigara yasağını genişleten yeni yasa 
kabul edildi. Yeni yasayla, 2006’da kapalı ka-

musal alanda uygulanmaya başlayan sigara yasağı, 
barlar, restoranlar, hastane yakınları, okul bahçesi ve 
televizyon programlarında da uygulanmaya başla-
yacak.  Yasak 2 Ocakta yürürlüğe girecek. Başbakan 

Jose Luis Rodrigues Zapatero ve iktidardaki Sosya-
list Partinin sunduğu yasa tasarısı, parlamentonun alt 
kanadında 154’e karşı 189 oyla kabul edildi. Mecliste 
önceki gün yapılan oylamada, kumarhaneler ve bar-
larda sigara içilebilen alanlara izin verilmesi yönün-
deki yasa değişikliği teklifi  de reddedildi. MADRİD AA

Süryani Papaz Akyüz, Artuklu 
Üniversitesi’nde ders verdi

İspanya sigara yasağını genişletiyor

-Avrupa, dondurucu soğuklarla mücade-
le ederken Türkiye, bahardan kalma gün-

leri yaşıyor. Mevsim normallerinin üzerin-
de seyreden sıcaklıklar, insanlar kadar kuşla-
rı da şaşırttı. Baharın müjdecisi leylekler, bu 
yıl ilk defa sıcaklığın 12, 13 derecelerde sey-
rettiği Iğdır’dan göç etmedi. Doğu Anado-
lu Bölgesi’ndeki illerin çoğunda soğuk hava etki-
li olurken Iğdır’da ‘yalancı bahar’ hüküm sürüyor. 
Sıcak havanın da etkisiyle şehirdeki yaklaşık 100 
leylek, bu yıl başka ülkelere gitmedi. Çevre ve Or-
man İl Müdürü Taner Tazegün, “Önceki yıllarda 
sadece yaşlı ve göç edemeyecek durumda olan bir-
kaç leylek kalıyordu. 100’e yakın leylek hala ken-
timizde.” dedi. Soğuk havanın daha Iğdır’a uğra-
madığını ifade eden Tazegün, “Leylekler, kışın da 
ılık geçeceğini düşündükleri için gitmedi. Şehirde 
fare sayısında bir artış oldu. Leyleklerin gitmeme-
sini bir neden olarak da buna bağlayabiliriz. Bu sa-
atten sonra da göç etmeleri biraz zor. Çünkü göç 
edecekleri güzergâhlarda soğuk hava etkili. Sadece 
Nahçivan üzerinden göç edebilirler.” dedi. IĞDIR AA

-Macaristan’da son iki hafta içinde 40 kişinin 
soğuktan donarak hayatını kaybettiği açık-

landı. Macaristan Sosyal Güvenlik Forumu tara-
fından yapılan açıklamada, son iki haftadır hü-
küm süren aşırı soğukların, en başta evsizleri vur-
duğu, sokakta kalan 40 kişinin donarak can ver-
diği belirtildi. Macar devletinden, evsizlere kar-
şı daha duyarlı olunmasını talep ettiklerini belir-
ten Sosyal Güvenlik Forumu yetkilisi Endre Simo, 
hükümetin biran önce sosyal evleri tamamlama-
sı gerektiğini söyledi. Soğuktan donarak ölenlerin 
sayısının, geçen yıllara oranla ülkede önemli ölçü-
de yükseldiğini belirten Simo, biran önce önlem 
alınmadığı takdirde bu kış bu sayının 200’ün üs-
tüne çıkabileceği uyarısında bulundu. BUDAPEŞTE AA

‘Yalancı bahar’ı 
görünce göç etmediler 

Macaristan’da 40 kişi 
donarak öldü
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ders vermeye 
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BER LÝN

DORT MUND

DU IS BURG

DÜS SEL DORF

ES SEN

FRANK FURT

HAM BURG

HAN NO VER

KARL SRU HE

KAS SEL

KI EL

KÖLN

MA ÝNZ

MANN HE IM

MÜ NÝH

NÜRN BERG

SIE GEN

S GÜ MÜND

STUTT GART

ULM

 6 03 8 11 12 12 13 44 16 02 17 22 

 6 25 8 29 12 36 14 12 16 30 17 50  

 6 28 8 32 12 39 14 15 16 33 17 53   

 6 27 8 31 12 39 14 16 16 35 17 55   

 6 26 8 31 12 38 14 14 16 33 17 53

 6 18 8 18 12 31 14 14 16 32 17 52   

 6 18 8 30 12 26 13 52 16 09 17 29

 6 17 8 25 12 27 13 59 16 17 17 37 
   

 6 17 8 14 12 32 14 19 16 39 17 59 
 

 6 16 8 20 12 28 14 05 16 23 17 43 
   

 6 19 8 34 12 25 13 48 16 04 17 24

  6 26 8 28 12 38 14 17 16 35 17 55  

 6 19 8 19 12 33 14 16 16 35 17 55
     

 6 17 8 16 12 32 14 17 16 36 17 56   
 

 6 03 7 57 12 20 14 10 16 30 17 50 

 6 07 8 05 12 22 14 07 16 26 17 46      
 6 21 8 24 12 34 14 13 16 31 17 51 

 6 11 8 07 12 27 14 15 16 34 17 54    
   

 6 13 8 09 12 29 14 17 16 36 17 56  

 6 09 8 05 12 26 14 16 16 35 17 55

AACHEN

AUGSBURG

BIELEFELD

BOCHUM

BOBLINGEN

BREMEN

FREIBURG

GELSENKIRSCHEN

HAMM

LUDWIGSBURG

 6 29 8 31 12 41 14 21 16 40 18 00 

 6 06 8 01 12 22 14 12 16 32 17 52
  

 6 21 8 28 12 32 14 05 16 24 17 44     

 6 26 8 30 12 37 14 13 16 32 17 52 
  

 6 14 8 10 12 30 14 18 16 38 17 58 

 6 22 8 32 12 31 13 59 16 17 17 37  

 6 17 8 11 12 34 14 26 16 45 18 05 

 6 26 8 31 12 37 14 13 16 32 17 52

 6 24 8 29 12 35 14 10 16 28 17 48 

 6 13 8 10 12 29 14 17 16 36 17 56

Sevdiklerinizle Paylaşın
Sevdiklerimiz için – senin için.

Burası Şanlıurfa Çocuk Hastanesi
Yıllık doğum sayısı Yunanistan’a denk olan Şanlıurfa’da Çocuk Hastanesi, yoğunluğu kaldırmıyor. 3 kişilik odalarda 9 
hastanın üst üste yattığı hastane, mülteci kamplarını andırıyor. Günde iki bin kişinin başvurduğunu belirten 
başhekim, hastalar kadar sıkıntı çektiklerini, yeni bir hastanenin şart olduğunu söylüyor.

FETHİ ALTUN ŞANLIURFA

-Şanlıurfa Çocuk Hastanesi, ka-
pasitesinin üç katı hastaya bak-

maya çalışıyor. 3 kişilik odalarda 6 
hatta 9 hasta kalıyor. İnsanca mua-
mele görmediklerini söyleyen hasta 
yakınları, kalabalıktan şikâyet ettik-
leri hastaneyi mülteci kampına ben-
zetiyor. Günde yaklaşık iki bin hasta-
nın başvurduğu hastanede 31 uzman 
kadrosu bulunmasına rağmen 14 uz-
man doktor görev yapıyor. Aile he-
kimliği uygulamasıyla birlikte pratis-
yen hekim sayısı da 14’ten 5’e düş-
müş. Kısıtlı personelle çok sayıda 
hastayı memnun etmenin mümkün 
olmayacağını belirten hastane yet-
kilileri, hasta ve hasta yakınların-
dan daha çok sıkıntı içinde olduk-
larını vurguluyor. Sağlık Bakanı Re-
cep Akdağ’ın, “Şanlıurfa’da her yıl 
doğan çocuk sayısı Yunanistan’da 
doğan çocuk sayısına denk.” sö-
zünü hatırlatan hastane yetkilileri, 
Şanlıurfa’da yılda yaklaşık 55 bin ço-
cuğun doğduğunu belirterek Çocuk 
Hastanesi’nin Şanlıurfa’nın yükünü 
çektiğini ifade ediyor. Aralık-Mart 
ayları arasında soğuk algınlığı, zatür-
re, bronşit gibi hastalıkların artması 
nedeniyle 229 yatak kapasiteli hasta-
nede 500’e yakın hastanın yatılı kal-
ması dikkat çekiyor.
    Şanlıurfa Çocuk Hastanesi Başhe-
kimi Murat Saygı, hastaların sevk is-
temediğini belirtirken bütün hasta-
ları memnun etmenin imkânsız ol-

duğunu dile getiriyor. Dr. Saygı, 
şunları anlatıyor: “Hastalarımız ve 
yakınları da tabii ki zorluklarla kar-
şılaşıyor. Elimizden gelen hizmetin 
en iyisini vermeye çalışıyoruz. 2008 
yılında 270 bin hasta muayene edil-
miş. Bu sayı 2010’da 400 bine yük-
seldi. 2008 yılında 13 bin çocuk ya-

tırıldı. Hastanede yan dalların açıl-
ması ile 2010’da 17 bin çocuk has-
tanemize yatırıldı. Hastalarımız sevk 
edilmek istemedikleri için yoğun-
luk oluyor.” Çocuk Hastanesi’nin 
Şanlıurfa’yı kaldırmadığını belirten 
hasta yakınları yeni bir hastaneye 
ihtiyaç olduğunu sözlerine ekliyor.

İnsanca muame-
le görmediklerini 
söyleyen hasta ya-
kınları, kalabalık-
tan şikâyet ettikle-
ri hastaneyi mülte-
ci kampına ben-
zetiyor. Başhekim 
Murat Saygı ise, 
hastaların başka 
hastanelere sevk 
edilmeye yanaş-
mamasından ya-
kınıyor.

Uyarılar işe yaramadı, gaz zehirlenmelerinden bir günde 10 kişi öldü    
-Yapılan onca uyarıya rağmen gaz zehirlenmesi se-

bebiyle yaşanan ölümlerin bir türlü önüne geçile-
miyor. Kastamonu, Tekirdağ, Çorum, Bursa ve Yalova’da 
sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 10 
kişi hayatını kaybetti. Gazdan etkilenen 4 kişi ise has-
tanelerde tedavi altına alındı. En acı zehirlenme olayı 
Kastamonu’da yaşandı. İnebolu ilçesinde 4’ü aynı aileden 
5 kişi, aydınlatma amacıyla kullanılan tüpten sızan gaz-
dan zehirlenerek hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Yolüstü 
köyünde oturan Çelenlioğlu ailesinden gün içinde haber 
alamayan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi. Olay 
yerine gelen güvenlik güçleri, eve girdiklerinde Şevki Çe-
lenlioğlu (50) ile eşi Melahat (45), çocukları Beyza (4) ve 

Eren (6) ile evde misafi r olarak kalan Pakize Çendik’in 
(55) cesetleriyle karşılaştı. Yapılan incelemede ilk belirle-
melere göre, evdekilerin aydınlatma amacıyla kullanılan 
ve halk arasında ‘’lüks’’ olarak nitelendirilen tüpten sızan 
gazdan zehirlenerek öldüğü tespit edildi. 
 Çorum’da, sobadan sızan karbonmonoksit gazın-
dan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti. Bahçeliev-
ler Mahallesi Karşıyaka Sokak’ta, İsmail (77) ve Sultan 
Bolat (77) çiftine ulaşamayan çocukları, durumu polise 
bildirdi. Sağlık görevlileriyle eve gelen polis ekipleri, 
evde yaşlı çiftin cesedini buldular. Olay yerinde yapı-
lan ilk incelemede, yaşlı çiftin sobadan sızan karbon-
monoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.  

     Yalova’nın Altınova ilçesinde ise sobadan sızan 
karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 fabrika işçisi 
öldü. Çavuşçiftliği köyündeki bir hurda fabrikasın-
da çalışan   ve işyerindeki bir kulübede kalan Adem 
Duman (41) ve Yahya Baykaptan’ın (40), ısınmak için 
yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından 
zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi. 
 Bursa’da da gazdan zehirlenen 6 kişi ölümden 
döndü. Kentte zaman zaman etkili olan lodos nede-
niyle soba ve kombiden sızan karbonmonoksit gazın-
dan zehirlenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı. Ze-
hirlenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 
YAŞAR KURU, ADEM ELİTOK KASTAMONU, BURSA

Kapanmayan göz kapağını 
altınla tedavi ettiler

Samsun ve Maraş’taki 
kazalarda 6 kişi öldü  

FAZİLET CANDAN HATAY

-Hatay’da sol göz kapağı hiç kapanmayan bir 
hastaya ameliyatla 24 ayar altın plaka takıldı. 

Böylece göz kapağının normale dönmesi sağlandı. 
Türkiye’de çok nadir gerçekleştirilen operasyonu 
yapan Özel Antakya Lazer Göz Merkezi Hastane-
si Doktoru Hamit Özen, Ayfer Kahraman’ın (32) 
kendilerine, kısmi felç geçirmesi nedeniyle 1 yıldır 
sol göz kapağının kapanmadığı şikayetiyle geldiği-
ni söyledi. Hastanın uyurken bile sol gözünün açık 
kaldığını belirten Özen, operasyonu şöyle anlat-
tı: “Yapmış olduğumuz tetkikler sonucunda, tıpta 
ender görülen bir vaka tespit ettik. Ameliyatla bu 
durumun düzeleceğine karar verdik. Sol göz kapağı 
açık kalan hastamız için küçük bir cep açma yönte-
mi oluşturduk. 24 ayar altın plakayı, göz kapağına 
açacağımız cebe yerleştirdik. Açtığımız deliklerle 
dokuların oradan geçmesine izin verdik. Bunu niye 
24 ayar altınla yaptık? Malzemenin dokuya uyumlu 
olması çok önemli. Altın da dokuya en uygun mal-
zeme kabul ediliyor. Biz bunu özel olarak tasarladık 
ve küçük bir operasyonla hastamıza taktık.” Özen, 
Hatay’da daha önce böyle bir ameliyat yapılmadı-
ğına değinerek, “Bu, çok sık görülen bir durum de-
ğil. Türkiye’de yılda 400 bin göz ameliyatı yapılıyor, 
bu vaka en fazla 10 kez gerçekleştirilen bir ameli-
yat.” bilgisini verdi. Yapılan ameliyatın ardından 
uyku odasına alınan hastanın sağlık durumunun 
iyi olduğu ve operasyonun başarılı geçtiği bildirildi.

-            Kahramanmaraş ve Samsun’da dün iki üzü-
cü trafi k kazası yaşandı. Kahramanmaraş’ta 

iki TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen ka-
zada, yol yapımında çalışan 4 işçi hayatını kay-
betti. Samsun’da da bir yolcu otobüsünün üst 
geçit direğine çarpması sonucu 2 kişi öldü, 23 kişi 
yaralandı. Kahramanmaraş-Kayseri karayolu-
nun 5’inci kilometresinde yol yapım çalışmaları 
sebebiyle tek yönde ilerleyen yolda Enver Bayır-
lı idaresindeki TIR ile karşı yönden gelen ve sü-
rücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen TIR 
çarpıştı. Kazada, yol yapımında çalıştıkları öğre-
nilen Hüseyin Erkoca, Ali Dönbek, Hasan Kılın-
maz ve Hanifi  Cansu, olay yerinde hayatını kay-
betti. Kazada yaralanan Enver Bayırlı Kahraman-
maraş Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 
Kaza nedeniyle trafi ğe kapanan Kahramanmaraş 
Kayseri karayolu, 1,5 saatlik çalışmanın ardın-
dan tekrar açıldı.  Samsun’daki kaza Tekkeköy 
ilçesinde bir yolcu otobüsünün üst geçit direği-
ne çarpması sonucu meydana geldi. Samsun’da 
Ordu yönüne giden Mustafa Hasanoğlu yöne-
timindeki yolcu otobüsü, Selyeri yöresinde di-
reksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu üst 
geçit direğine çarptı. Kazada, yolculardan Celal 
Yazıcı olay yerinde, Meryem Taşkın, ağır yara-
lı olarak kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi’nde öldü. Yaralanan sürücü ve 22 
yolcu, Samsun Eğitim ve Araştırma ile Gazi Dev-
let hastanelerine kaldırıldı. K.MARAŞ, SAMSIN CİHAN

Kahramanmaraş'ta iki TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen ka-
zada, yol yapımında çalışan 4 işçi hayatını kaybetti



RAMÝS KILIÇARSLAN
ERKAN TEKÝN HANNOVER
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Nisan ayýnda Aþaðý Saksonya
Sosyal, Saðlýk, Aile, Kadýn ve

Uyum Bakanlýðýna atanan Aygül Öz-
kan Türk basýn mensuplarý ile bir
araya geldi. Bakanlýðý süresince yap-
týðý ve ileriye dönük yapacaðý çalýþ-
malar ve hayata geçireceði projeler
hakkýnda bilgi veren Özkan, çoðu
gönüllüler tarafýndan yapýlan bu
projelerde daha fazla Türk vatan-
daþýnýn aktif olmasýný istedi. Za-

man Gazetesi aracýlýðý ile
yaptýðý çaðrýda, Türklerin
siyasi, ekonomi, eðitim
ve sivil toplum kuru-
luþlarda yer almasý
gibi birey olarakta

fahri çalýþmalara
daha fazla ilgi

göstermelerini beklediðini belirten
Özkan, “Örneðin 2011 yýlýnda Aþaðý
Saksonya’da Kemik Ýlik Bankasýna
(DKMS) üye kazandýrmak için benim
himayemde bir kampanya yapýlacak.
Þu anda kayýtlý sayýsý Türk nüfusuna
oranla çok düþük. Bu sayýyý artýrma-
mýz lazým. Ayný ülkeden yada bir bi-
rine yakýn ülkelerden gelenlerin kök
hücre dokularýnýn bir birlerine uyma
þansý daha fazla. Dolayýsý ile DKMS’e
üye sayýsýný yükseltmeliyiz.” dedi.
DKMS’e üye olduðunu hatýrlatan
Özkan ayný þekilde organ kampanya-
sý ile ilgilide çalýþmalarý bulunduðunu
ifade ederek, “Biz bir taraftan da sað-
lýk rehberleri yetiþtireceðiz. Onlar
aracýlýðý ile örneðin cami, dernek ve
benzeri kurumlarda saðlýkla ilgili va-
tandaþlarý bilgilendireceðiz.” dedi.
Çalýþmalarýn bununla sýnýrlý kalmaya-
caðýnýn altýný çizen bakan, “Alman-
ya’da özellikle bakým alanýnda büyük
bir açýk var. Özellikle yurt dýþýnda
saðlýk alanýnda alýnan diplomalarýn
tanýnmasý ve buraya uyarlanmasý için
çalýþmalara hýz vereceðiz.” dedi.

ÝMAMLAR UYUM ÝÇÝN ÖNEMLÝ
Almanya’da Türk toplumuna ulaþma
ve iletiþim kurma noktasýnda imamla-
rýn önemli bir rolü ve imkaný olduðuna
iþaret eden Özkan, “Aslýnda imamlar-
dan Almanya’da uyum konusunda
daha fazla istifade edilebilir. Ancak
onlarýn Almanca’nýn yaný sýra Alman-
ya’da günlük hayatta olup biteni ve ül-
ke hakkýnda yeteri bilgiye sahip olma-
lýlar. Bunun için daha önce Osnabrück
Üniversitesi’nde imamlar için baþlatý-
lan eðitimi geniþletmeyi düþünüyo-
ruz.’’dedi.

GÖÇMEN ÖÐRETMENLERÝ DE TOPLAYACAK
Almanya’da ilk kez Müslüman kökenli
kadýnlarýn oluþturduðu bir Eyalet Ka-
dýn Birliði’nin Aþaðý Saksonya’da ku-
rulduðuna dikkat çeken bakan Özkan,
“Ayrýca bu eyalette görev yapan göç-
men kökenli öðretmenleri bir araya
getirmek ve iletiþim aðý kurmak için
çalýþýyoruz. Daha önce yaptýðýmýz
konferansa 130’dan fazla göçmen kö-
kenli öðretmen katýldý. Bunun devamý
gelecek.’’ açýklamasýnda bulundu.

Aþaðý Saksonya Uyum Bakaný Aygül Özkan, Türklerin siyasi, ekonomi, eðitim ve sivil toplum kuruluþlarda yer almasý gibi birey 
olarak fahri çalýþmalara daha fazla ilgi göstermeleri gerektiðini söyledi. Özkan, eyalette kendi himayesinde 

yürütülecek kök hücre baðýþý kampanyasý için vatandaþlarýn DKMS’e üye olmalarýný istedi. 

04GÜNDEM 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE ZAMAN

Özkan: Türkler fahri çalýþmalara
daha fazla ilgi göstermeli

Türk basýn men-
suplarý ile bir araya
gelen Aygül Özkan
bakanlýðý süre-
since yaptýðý ve

ileriye dönük
yapacaðý çalýþ-

malar ve hayata
geçireceði proje-

ler hakkýnda
bilgi verdi. 

1
Eðitim ve Uyum Destekleme Enstitüsü (INBI),
Mainz’da yaþayan göçmenlerin eðitim, iþ ve

uyum sorunlarýný çözmek için 10 yýldan beri çeþitli
projeler üretiyor. Bu konuda Rheinland Pfalz eyalet
hükümeti, Mainz Belediyesi ve firmalarla iþbirliði
yaparak göçmenlere yardýmcý olan INBI, 10 yýllýk geç-
miþinde örnek projeler üreterek öncü olma vasfý taþý-
yor. Projelerle bir çok genç meslek yeri ve akabinde
iþyeri bulurken, bir çok genç de kalifiye programlarý-
na katýlarak iþ piyasasýnda daha rahat iþ bulma imka-
ný buldu. 15 kiþilik ekiple baþarýlara imza atan INBI
yöneticisi Peimaneh Nemazi-Lofink, politikacý ve iþa-
damlarýyla göçmen gençlerin sorunlarýna çözümler
arýyor. Nemazi-Lofink, “Çokkültürlülük zenginliktir
ve topluma çeþitli katkýlar saðlar. Göçmen kökenli
olmak, baþarýlý ve güçlü olan gençler için dezavantaj
olmamalý” diye konuþtu. Mainz’da yaþayan18 yaþýnýn
altýndaki gençlerin yarýsýndan fazlasý göçmenler oluþ-
tuðunu söyleyen Nemazi-Lofink, kentin geleceðinin
altyapýsýný oluþturan bu gençlerin eðitimli kimliðe
sahip olmasý için þimdiden gerekli tedbirlerin alýnma-
sý gerektiðini savundu. ALÝ REMZÝ AKKOÇ MAÝNZ

INBI 10 yýldýr göçmenler
için proje üretiyor

1
Almanya'da 2011 yýlýnda bir dizi yeni uygulama
yürürlüðe girecek. Ulaþým alanýnda yeni yýldan

itibaren 17 yaþýndaki gençler, ehliyet sahibi bir yetiþki-
nin refakatinde araç kullanabilecek. Söz konusu yetiþ-
kinin 5 yýldan fazla ehliyet sahibi olmasý ve Flensburg
Trafik Sicil Dairesi'nde 3'ten fazla ceza puaný bulun-
mamasý gerekiyor. Almanya'da uçakla yapýlan seya-
hatlere 1 Ocak’tan itibaren hava ulaþým vergisi getirili-
yor. Uygulamaya göre, uçak þirketleri her bir yolcu
için uçuþ mesafesine göre vergi ödeyecek. Mesafenin
2 bin 500 kilometrenin altýnda olan uçuþlar için her
yolcudan 8 Euro, 6 bin kilometreye kadar 25 Euro,
bunun dýþýnda uzun mesafe uçuþlarý için de 45 Euro
vergi alýnacak. Bu ücretlerin uçak fiyatlarýna yansýmasý
bekleniyor. Almanya'da zorunlu askerlik hizmeti fiilen
uygulanmayacak. Askere gitmesi gereken vatandaþlar
en son 3 Ocak 2011 tarihinde kendi rýzasý olmadan
askere gidecek. Vatandaþlar daha sonra kendi isteði
dýþýnda askerlik hizmetine alýnmayacak. Alman hükü-
meti asker sayýsýný da 240 binden 185 bine düþürmeyi
planlýyor. Saðlýk sigorta primi yüzde 14,9'dan yüzde
15,5'e yükselecek. Bu oranýn yüzde 8,2'sini çalýþanlar
ve emekliler, yüzde 7,2'lik bölümünü de iþverenler
ödeyecek. Ýþsizlik sigorta primi de yüzde 2,8'den
yüzde 3'e çýkacak. Bu oranýn yarýsýný iþverenler, diðer
yarýsýný da çalýþanlar ödeyecek. Devlet "Hartz-IV" adý
verilen sosyal yardým parasý alanlar için bugüne kadar
emeklilik sigortasýna ödediði primi yeni yýldan itibaren
ödemeyecek. Böylelikle yýlda 2 milyar Euro tasarruf
edilmesi bekleniyor. Ülkede kira yardýmý alanlar da
yeni yýldan itibaren yakýt yardýmý alamayacak. Böyle-
likle devlet 100 milyon Euro tasarruf etmeyi planlýyor.
Ýþ hayatýný sürdürürken çocuðuna bakmak için iþinden
ayrýlmak zorunda kalan anne ya da babalara verilen
ebeveyn parasý azalacak. Yýllýk net geliri 1200
Euro’dan fazla alanlar için, aylýklarýnýn yüzde 67'sinin
yerine yüzde 65'i ebeveyn parasý olarak ödenecek.
Ýþsizlik parasý alanlar için verilen 300 Euro’luk ebeveyn
parasý da tümüyle kesilecek. FRANKFURT ZAMAN

Yeni yýl neler getiriyor

1
Hakkýnda sahte evliliðe karýþtýðý iddiasýyla dava
açýlan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Hamburg

eyalet milletvekili Bülent Çiftlik, 20 Þubat’ta yapýlacak
eyalet parlamentosu seçimleri ile ilgili Zaman’a
önemli açýklamalarda bulundu. “Ben gerçek bir sosyal
demokratým ve benim için partimin baþarýsý daha
önce gelir” diyen Çiftlik, “Rahmetli Bülent Ecevit’in
CHP baþkaný olduðu gün dünyaya geldiðim için ismi-
mi ondan almýþým. Çocukluðumdan beri hep sosyal
demokrat olarak yetiþtim. Hakkýmda açýlan ancak
sonuçlanmayan davalardan dolayý SPD Hamburg
Parti Meclisine daha fazla zarar gelmesin diye istifa
ettim. Zaman zaman farklý yazýlsa da hem mahke-
mem hem de parti üyeliðim hala devam ediyor. Þimdi
çoðu kiþi benim aday olup olmayacaðýmý merak edi-
yor soruyor. Daha tam olarak karar vermedim. Kaldýki
daha öncede deðindiðim gibi benim için önce
SPD’nin baþarýsý yani Hamburg’da iktidar olmasý geli-
yor.’’dedi. 2008 seçimlerinde uyguladýðý farklý kam-
panyayla devamlý gündem de kalmayý baþaran Çaftlik,
“O zaman seçim bölgemde binlerce kiþiyi ziyaret
ettim hal hatýr sordum. Hatta evlerine gittim. Alman-
ya’da bu zamana kadar böyle bir kampanya yapýlam-
dýðý için herkesin dikkatini çekti. Ýlgisini gördü. Ama
ben öyle tahmin ediyorum ki benimle baþlayan bu
kültür yakýnda tüm siyasiler tarafýndan uygulanacak.
Yani Almanya’ya yeni bir seçim kampanyasý kültürü
gelecek.” dedi. RAMÝS KILIÇARSLAN HAMBURG

Çiftlik: Önce partimin
baþarýsý gelir

1
Almanya son aylarda uyum tartýþ-
malarýna kilitlendi. Thilo Sarrazin’in

çýkýþlarýyla ateþlenen tartýþmalarýn çoðun-
da, baþta Türkler olmak üzere Müslüman
göçmenler hedef tahtasýna konuldu, bun-
larýn önemli bir kýsmýnýn uyuma diren-
mekle, Almanya’ya uyum saðlamamakla
suçlandý. Ancak araþtýrmalar tam tersini
söylüyor. Bertelsmann Vakfý’nýn yaptýðý
araþtýrmaya göre Almanya’daki göçmen-
ler düþünülenden çok daha iyi derecede
uyum saðlamýþ durumda. Araþtýrmaya
göre ayrýca, göçmenler sanýlanýn aksine
kariyere, mesleki baþarýya büyük önem
veriyor. Buna göre her 10 göçmenden do-
kuzu mesleki olarak ilerlemek istiyor.

Araþtýrmayý satýrlarýna taþýyan Frank-
furter Rundschau gazetesinin Bertels-
mann Vakfý’na dayandýrarak verdiði bilgi-
lere göre; göçmenler kariyer yapmaya bü-
yük önem veriyor. Araþtýrmaya göre her
10 göçmenden dokuzu mesleki yüksel-
meye önem verirken, göçmen kökenli ol-
mayanlardan bu oran yüzde 45’e düþüyor.

Araþtýrma baþka çarpýcý sonuçlar da
ortaya koydu. Buna göre yabancý kökenli-
lerin yüzde 74’ü, “kadýnýn yeri mutfaktýr”
anlayýþýný kabul etmiyor. Müslüman ülke-

ler kökenli göçmenlerin de yüzde 70’i, ka-
dýnýn yerinin sadece evi ve mutfaðý oldu-
ðu anlayýþýný red ediyor. Araþtýrma bu þe-
kilde, Müslüman göçmenlerin bu konu-
larda Almanlardan daha muhafazakar ol-
madýðýný ortaya koydu.

Bertelsmann Vakfý’nýn araþtýrmasýna
göre, evdeki iþlerin paylaþýmý konusunda
da Müslüman göçmenler Almanlardan
pek farklý deðil. Buna göre Müslüman er-
keklerin yüzde 41’i temizlik, yemek yap-
ma ve çocuk bakýmýný eþlerin ortak gö-
revleri olarak görüyor. Bu þekilde düþü-
nen Almanlarýn oraný ise Müslüman
göçmen erkeklerden daha düþük, yüzde
35. Buna göre çoðu zaman “maço” ola-
rak nitelendirilen Müslüman erkekler
tam aksine eþlerine Almanlardan daha
fazla yardýmcý oluyor.

Araþtýrma ayrýca göçmenlerin çocuk-
larýnýn eðitimine büyük önem verdiðini
de kanýtladý. Buna göre göçmenlerin
büyük çoðunluðu yuva ve anaokullarý-
nýn ücretsiz hale getirilerek üç yaþýndan
itibaren mecbur tutulmasý taraftarý.
Göçmenlerin çoðu çocuklarýnýn anao-
kulu ve tüm gün okulda eðitim görme-
sini arzu ediyor. ZÝVER ERMÝÞ KÖLN

‘Göçmen erkekler ev iþlerinde eþlerine
Almanlardan daha fazla yardým ediyor’

Hakan Þükür liseli
ve üniveristeli

gençlerle sohbet
etti. Gençlere
tavsiyelerde

bulanan Þükür,
sporcunun sýrf
yetenekli deðil
ayný zamanda

fiziksel yönden
de iyi olmasý

gerektiðini vur-
guladý.

1
Türk futbolunun efsane futbolcu-
larýndan Hakan Þükür dün Of-

fenbacht’ta ki Zaman Gazetesi ve Sa-
manyolu Avrupa Tv binasýnda lise ve
üniversiteli öðrencilerle biraraya geldi.
Büyük bir çoþku ve sevgiyle karþýlanan
Hakan Þükür, gençlerle muhabbet etti.
Gençlerin sorularýný yanýtlayan Þükür,
bir soru üzerine Galatasaray kulübüne
kýrgýn olmadýðýný, ancak kulüp içinde
bazý kiþilere kýrgýn olduðunu belirtti.
Bu arada Hakan Þükür dün ayrýca
Mainz kentinde eðitim hizmeti veren
ABC Eðitim Kurumu’nu da ziyaret etti.
Eðitim merkezinde hayranlarýyla bir
süre sohbet eden Þükür, Mainz’da
Türk müteþebbislerin açtýðý okul olma-
dýðýný öðrendi ve “Eðitim toplumun en
önemli önceliðidir. Stuttgart’ta Türk
iþadamlarýnýn giriþimleriyle açýlan bir
okulun yeni bina inþaatýnýn temel at-
ma töreninde bulundum ve çok gurur-
landým. Sizlerinde okul açma projeniz
varsa, caný gönülden desteklerim.
Okul açma töreninize muhakkak katý-
lýrým” diye konuþtu. ALÝ REMZÝ AKKOÇ
MAINZ, EMÝNE BOZKURT OFFENBACH 

Hakan Þükür Zaman’da gençlerle buluþtu
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Uyum ödülünü
hak ediyorlar
Dünkü yazýdan sonra bazý okuyucu-
lar soruyor:

Ayakkabýlarý gerçekten saklaya-
cak mýsýn?

Evet, diyorum, saklayacaðým.
Hatta bir adým daha ileri gideyim:
Bir çerçeve içine alýp eve asabilir-

im bile.
Neden?
Önceki gün Stuttgart’ta tarihi bir

adým atýldýðýna inandýðým için.
Orada BÝL okulunun yeni

binasýnýn ‘start’ý verildi.
Yere ilk kürekler vuruldu.
Hayýrlýsý ile 2012 yýlýnda bina

tamamlanacak.
Lütfen þuraya dikkat buyurun:
Türk insaný orada okul yapýyor.
Üstelik bunu kimsenin desteði

olmadan, tamamen kendi imkanlarý
ile yapýyor.

Almýyor, veriyor.
O okuldan kendi toplumu ile

barýþýk..
Ama içinde yaþadýðýmýz çoðunluk

toplumu ile de barýþýk nesillerin
yetiþmesini istiyor.

Köklerini inkar etmeyen, ama
içinde bulunduðu toplumun da
deðerlerine sahip çýkan, saygý
duyan..

Topluma bir þeyler verebilecek
nesiller yetiþmesini bekliyor.

* * *
Bütün bunlar hayal mi?

Yapýlabilir mi?
Türk insaný eðitim iþini becerir

mi?
Daha önem-

lisi:
Eðitime ilgili

mi?
Özellikle

günümüzde; biri-
lerinin Türk ve
eðitim sözcük-
lerinin yan yana
getiremediði bir
zamanda bunlar
hayali gibi
gelebilir.

Böyle
düþününler ola-
bilir.

Ama bu
sadece onlarýn bilgilerinin güncellen-
memiþ olmalarýnýn kanýtý olacaktýr
sadece.

Zira yeni bir þey yapýlmýyor.
Türkiye’de ve dünyada yapýlan

iþin örnekleri var.
Ve bu örnekler çok baþarýlý.
Kendim de Rusya’daki,

Endonezya’daki okullardan mezun
olan gençleri tanýdým.

Bu okullar onlarda Türk insanýna
karþý sempati uyandýrmýþ; ama kendi
ülkelerinin deðerlerine de
yabancýlaþtýrmamýþ, onlardan soðut-
mamýþtý.

Deðiþik kültürleri bilen, onlar
arasýnda köprü vazifesi görebilecek
insanlardý.

Küçüldüðü söylenen dünyamýzda
da en önemlisi bu deðil mi?

Deðiþik kültürleri anlayacak..
Ayrýþmayý deðil dostluðu pekiþtire-
cek..

Eðitimli, nitelikli..
Dolayýsý ile topluma yük

olmayan, toplumun yükünü sýrt-
lanabilecek insanlarýn yetiþmesi.

* * *
Buraya kadar bahsettiðimiz insan

tipi aslýnda uyumun en güzel örneði
anlamýna geliyor.

Dolayýsý ile bu iþi arkasýndaki
gönüllüler de uyum adýna en güzel
ödülü hak ediyor.

Peki, bu gayretler görülür ve
takdir edilir mi?

Bunun er geç olacaðýna eminim.
Zira güzelliðin bizatihi ikna gücü

vardýr.
Bunu en güzel þekilde aslýnda

orada Hakan Þükür ifade etti.
Hakan Þükür okulun temelinin

atýlmasý ile ilgili olarak þöyle diyordu:
Burada aslýnda bir binanýn temeli

atýlmadý, dostluðun temeli atýldý.
Böyle güzel iþler yapýldýðý müd-

detçe bunu takdir edemeyecek, bizi
anlayamayacak bir toplum olamaz..
ikul@eurozaman.de

BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

1
Düþünün bir eðitim merkeziniz
var, yüzlerce öðrenciniz var, öðret-

menleriniz var..Yani bir okul için gere-
ken tüm unsurlar var. Neden okul ol-
masýn diye ister istemez herkes düþünü-
yor. Bu iþe destek veren üyelerimizde,
öðretmenlerimizde (ki birçoðu üniversi-
te öðrencisi idi o dönemde) ve en
önemlisi de öðrencilerimizde okul dü-
þüncesi olgunlaþma baþladý. Hatta bir-
çok öðrencimizden o dönemde, ‘burasý
ayný okul gibi, benim gittiðim okuldan
hiçbir eksiði yok’ sözlerini çok duymuþ-
luðumuz vardýr. Elbette o binamýz her
ne kadar merkezi bir yerde 5 katlý geniþ
bir bina da olsa bir okul için elbette mü-
sait deðildi.

OKUL HAYALÝ GERÇEK MÝ OLUYOR?
Okul düþüncesinin üyeler, öðretmenler,
öðrenciler ve veliler arasýnda konuþul-
masý ile birlikte bir hayalin gerçeðe doð-
ru yelken açmaya baþladýðýný dile geti-
ren Muammer Akýn ilk müracaat döne-
mini þu sözlerle anlatýyor, ‘Artýk herkes
okul demeye baþlamýþtý. Belki binamýzýn
5 katlý geniþ ve merkezi bir yerde olmasý
da etkili olmuþtur bu düþüncenin ol-
gunlaþmasýnda. Gerçekten þöyle karþý-
dan bakýldýðýnda bir okul gibi duruyor-
du. Bu düþünceleri BÝL Eðitim Merkezi
Yönetim Kurulu ve velilerimle deðerlen-
dirdik. Özellikle velilerimizdeki isteklilik
bizi çok motive etti. Kendileri de o kadar
motive olmuþlardý ki, ‘bir bina bulup sa-
týn alsak ve orada okul açýlsa’ demeye
baþladýlar. Neticede buldular da..Mevcut
okul binamýz satýn alýndý. Nerdeyse bir
yýl tadilatý sürdü. 3 katlý yaklaþýk 2000
metrekarelik bir kullaným alaný var. Ol-
dukça zor bir tadilat dönemi geçirdik.
Üyelerimiz ve velilerimiz burada gönül-
lü olarak çalýþtý. El birliði ile bina okul
haline geldi. Ardýndan Projemizi hazýr-
ladýk, Milli Eðitim Müdürlüðüne teslime
ettik ve okul iznini aldýk. Böylelikle bir
hayal de gerçek oldu.’

Almanya’ya göçün tarihinde bir ilk
olarak tarihe geçen BÝL Özel Okul pro-
jesini Almanya’daki insanýmýzýn
Stuttgart özelinde kalýcý bir eser býrakma
gayreti olarak deðerlendiriyor Muam-
mer Akýn.

BÝL ÖZEL BÝR OKUL, TÜRK OKULU DEÐÝL
Kimi zaman tabi mecrasýnda kimi za-
man ne yazýk ki kasýtlý olarak BÝL’in bir
Türk okulu olduðunun lanse edildiðini
hatýrlatan Muammer Akýn, ‘ BÝL bir özel
okuldur. Bünyesinde Realschule ve
Gymnasium bulundurmaktadýr. Toplam
öðrenci sayýmýz þu an itibariyle 277’dir.
Alman eðitim sisteminde ve bulundu-
ðumuz eyaletin belirlediði ders müfre-
datýna göre eðitim vermektedir. Yani bir
Türk okulu vurgusu yapýlacak bir farklý-
lýðý yok. Elbette Türk insanýnýn bu pro-
jeyi finanse etmesi, emeðini vermesi iþin
baþka tarafý. Ama okul olarak bir Alman
devlet okulundan bir farký yok. 28 öðret-
menimiz var. Bunlarda 5 tanesi Türk. Bu
Türk öðretmenlerimiz de Almanya’da
yetiþmiþ, bir devlet okulunda görev ya-
pabilecek ehliyete ve donanýma sahip
öðretmenler. Yani kýsacasý BÝL’i BÝL
Özel okullarý olarak isimlendirirsek
daha doðru yapmýþ oluruz’ dedi.

BELEDÝYENÝN ARSA JESTÝ 
Okul projesini yürüten okul derneði
BSV e.V Genel Sekreteri Haluk Ceran
projenin tamamlandýðýnda yeni BÝL
binasýnýn gerek mimarisi gerekse fonk-
siyonel oluþu ile Stuttgart’ta hatta belki
Almanya genelinde örnek bir okul ola-
caðýný belirtti. Haluk Ceran yeni bina ile
þu bilgileri verdi, ‘Öncelikle arsa tahsisi
konusunda Stuttgart Belediye Baþkaný
sayýn Schuster’e dernek olarak teþekkür
etmek isteriz. Zira arsa ihtiyacýmýz
konusunda bize büyük destek oldu.
Dolayýsý ile bu tarihi adýmda kendileri
de yer almýþ oldular. Proje yaklaþýk 20
milyon euroya malolacak. Ýlk bölümü
2012 yýlýnda tamamlanacak’

Okul projesinin finansmanýnýn veli-
ler, dernek üyeleri ve gönüllülerin baðýþ-
larý ile yapýldýðýný dile getiren Ceran, ‘Bu
tarihi bir proje. Almanya’da bir ilk. Gö-
nüllü gayretler ve desteklerle bugünlere
gelmiþ. Bundan sonrada bu desteklerin
devamýný arzu ediyoruz. Ýnanýldýðý za-
man nelerin baþarýlacaðý ortada. Þimdi
yükümüz daha da aðýrlaþtý. Herkesin
desteðini bekliyoruz. Gerek derneðimize
üye olarak gerekse baðýþ yolu ile bu pro-
jeye katýlýmlarý ve destekleri bekliyoruz.

‘BURADA BULUNMAMIN SEBEPLERÝ VAR’
BÝL’in yeni binasýnýn arsasýnýn tahsis
edilmesinde önemli rolü bulunan
Stuttgart Büyükþehir Belediye Baþkaný
Dr. Wolfgang Schuster temel atma töre-
ninde yaptýðý konuþmada eðitimin öne-
mine vurgu yaparak, ‘Eðitim alanýnda
atýlan adýmlarý destekliyoruz. Bugün bu-
rada çok önemli bir iþ için bulunuyoruz.
Bu projeyi destekliyoruz’ dedi. Okul
projesinde emeði geçenlere ismen ayrý
ayrý teþekkür eden Dr. Schuster, ‘içeri
girerken çiçekle karþýlandým bir de üye-
lik formu verildi. Dayanýþmanýn önemli
olduðunu bu tutumla da göstermiþ olu-
yorsunuz. Herkesin bu projeye destek
olmasý önemli. Bu okul Stuttgart için
önemli ve okulun desteðe ihtiyacý var’
sözleri ile okula destek çaðrýsýnda bu-
lundu. Stuttgart Büyükþehir Belediye
Baþkaný Dr. Wolfgang Schuster pro-
gram sonunda kendisine yöneltilen bir
soruyu ‘burada bulunmayanlarýn kendi-
lerince sebepleri vardýr. Ama benim bu-
rada bulunmak için çok önemli bir se-
bebim var’ þeklinde cevaplandýrdý.

Programda bir konuþma yapan
Stuttgart Baþkonsolosu M. Türker Arý,
Okul projesinin çok önemli bir proje ol-

duðunu ifade ederek, ‘Vatandaþlarýmýz
artýk burada milyonluk iþlere yatýrým ya-
pýyor. Eðitim içinde böyle milyonluk bir
yatýrým yapmalarý takdire þayan bir olay.
Dünyanýn neresinde olursanýz olun eði-
tim çok önemli. Burada eðitime yapýlan
yatýrým bizleri gururlandýrdý’ dedi.

Törene yoðun ilgi ve yaklaþýk 500
kiþilik katýlým Stuttgart Büyükþehir Be-
lediye Baþkaný Dr. Wolfgang Schus-
ter’in dikkatinden kaçmadý. Projenin
Mimarlarý Mustafa Yazýcý, Þaban Yazýcý
ve Michael Verheyen’de törende hazýr
bulundular. Mimarlarda kýþ döneminin
ardýndan inþaata baþlanacaðýný ifade
ettiler. Bundesliga takýmlarýndan VFB
Stuttgart ve Alman milli takýmýnýn
Türk asýllý oyuncusu Serdar Taþçý da
antrenmanýndan dolayý temel atma tö-
renine katýlamazken okula gelerek,
eðitime ve bu projeye verdiði desteði
gösterdi. ’’Eðitimli insanlarýn olmasý
toplumun faydasýna’’ dedi.

Törenden sonra okulda veliler ve
öðrencilerle bir araya gelen milli fut-
bolcu Hakan Þükür eðitimin önemine
deðinerek bunun gibi örnek giriþimlere
herkesin destek olmasý gerektiðinin al-
týný çizdi.

Gerçek uyumun temeli atýldý Ýsmail
Kul

Bunu en güzel
þekilde aslýnda
orada Hakan
Þükür ifade
etti. Hakan
Þükür okulun
temelinin atýl-
masý ile ilgili
olarak þöyle
diyordu: Bura-
da aslýnda bir
binanýn temeli
atýlmadý..

10 dönümlük arsa
üzerine kurulacak
okul tamamlandý-
ðý zaman 14 bin
metrekarelik bir
kullaným alaný ola-
cak. 650 öðren-
cinin eðitim
görebileceði
okulda modern
dersliklerin
yaný sýra, sine-
ma, 600 kiþilik
konferans salo-
nu ve tiyatro,
laboratuarlar
geniþ bir kafe-
terya olacak.
Toplam proje
yaklaþýk 20 mil-
yon Euro’ya
mal olacak. Ýlk
bölümü ise
2012 yýlýnda
tamamlanacak’

YAHYA YILDIRIM
Baþka bir cümle karþýlamýyor
önceki gün Stuttgart’ta yaþanan
manzarayý. Býrakýn yaþadýðý
topluma uyum saðlamayý bir
adým da öne geçmiþ desek yan-
lýþ mý söylemiþ oluruz?

Stuttgartlý eðitim gönüllülerin þahsýnda
okul açýlmasý için gayret eden tüm
gönüllüleri, eðitimi dert edinmiþ tüm
dertlileri ve içinde yaþadýðý topluma vefa
örneði gösteren tüm vefalýlarý tebrik
etmek en önemli vazife olsa gerek..

Ezber bozan, önyargý kýran bu giri-
þimler tarihin hangi altýn sayfasýna hangi
altýn kalemle yazýlýr bilemiyoruz. Zira bir
zamanlar ‘çocuklarýnýzý okula gönderin,
göndermezseniz cezalandýrýlýrsýnýz’ þek-
lindeki incitici uyarýlara muhatap olan-
lardandý bu tarihi adýmý atanlar. Belkide
birçoklarý itibariyle ilkokul mezunu hatta
aralarýnda okuma yazmasý yok denecek
kadar az olanlardý.. Bu insanlardý iþte
artýk okul açma gibi tarihi bir iþin altýna
girenler ve baþaranlar. Kimilerinin
‘uyumsuz’ dedikleri yani.. Onlarýn da
kulaklarý çýnlasýn.

Bir dernek kurup kendi gayretleri
ile bir okul açmak ve daha ötesi bir
okul binasý yaptýrmak.. Almanya’da bu
konu araþtýrýlmalý. Kimlerdir bunlar
bilinmeli ve toplumla paylaþýlmalý.
Hele þu dönemde bu acilen yapýlmalý
ve haksýz bir o kadar da insafsýz yakýþ-
týrmalar engellenmeli.

BÝL Özel Okul projesi Almanya’daki
insanýmýzýn Stuttgart özelinde bulunduðu
topluma her zaman faydalý olma ekse-
ninde yaþadýðýnýn da bir göstergesidir.

‘Uyumsuz’ kategorisine sokulmaya
çalýþýlanlardan iþte bu eðitim gönüllüleri.
Nasýl uyumsuzluksa bu, eðitim en büyük
dertleri olmuþ. Çocuklarýný okutmuþlar,
yetiþtirmiþler ama bununla yetinmemiþ-
ler adeta , ‘yaþadýðýmýz topluma kalýcý bir
eser býrakalým’ dercesine okul açmýþlar,
okul yaptýrýyorlar..bunun adý olsa olsa
uyum ötesi olur.

Yaðmur çamur demeden gelen yüz-
lerce kiþiden hemen yanýbaþýmýzda
duran bir vatandaþýmýz deðerlendiriyor
okul projesini, ‘Keþke daha önce yapabil-
seydik. Bilselerdi bu toplum bizim eðiti-
me olan susamýþlýðýmýzý. Okuma yazma

bilmeyen bir babanýn, annenin evladýnýn
üzerinden, onu tahsil hayatýnýn en zirve-
sinde görerek bu onulmaz yarayý kapat-
mak isteyiþini’

Eðitim gönüllerinin derdi, dünyasý
eðitim olmuþ. Yeter ki, bir yol bulsun, bir
yol gösterilsin, bir kýlavuz bulunsun.
Gerisi çok kolay. En zorlar çok kolay
onlar için. Bundan 10 yýl önce
Stuttgart’ta býrakýn bir okul temeli atýla-
caðýný, bir okul açýlmasýndan bahsetmek
hayal gibi gelebilir kimilerine. Ama öyle
hayalleri olanlar ve hayatlarýný bu hayal-
lerin gerçekleþmesi yoluna programla-
mýþlar vardý..eðitim gönüllüleri.

Aslýnda bu iþin sosyolojik ve bilimsel
analizi uzun uzadýya yapýlabilir, yapýlma-
lýdýr da. Ama bazý analizlerde sonucu
doðrudan etkileyen bazý noktalar bilim-
sellikle izah edilemeyebilir. O zaman izah
da tam olmaz. Bu iþin yani eðitim gönül-
lülüðünün bu yönü biraz aðýr basýyor
galiba. Öyle ya çoðunluðu itibariyle haya-
týnda bir ilkokul ya görmüþ ya görmemiþ
insanlarýn eðitime bu kadar kilitlenmeleri
hangi bilimsel kritere göre analiz edilebi-
lir. Demekki bu biraz gayretkeþ olma,

insanlýða faydalý olma arzusuna baðlý.
Kimileri isterse buna ‘genetik’ de diyebilir.

Stuttgart Büyükþehir Belediye Baþka-
ný sayýn Dr. Wolfgang Schuster’in ve
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Michael
Föll’ün bu projeye inanmalarý ve törene
katýlmalarý özellikle de arsa konusundaki
destekleri de tarihe geçecek bir davranýþ
olarak akýllarda kaldý.

Dün gerçekten bir bayram havasý
yaþandý Stuttgart’ta. Bu tarihi güne
þahitlik etme bahtiyarlýðý ve mutlulu-
ðunu yaþadýk. Eðer bu heyecan ve bu
azim yeterince desteklenirse daha çok
okullar açýlýr.

Stuttgart’lý eðitim gönüllüleri tarihe
derin ve saðlam bir not düþtünüz. Ýlk
defa okul açanlar da sizdiniz, ilk okul
temelini atanlar da siz oldunuz. Daha
nice ilklere...

Keþke içi boþ tartýþmalar býrakýlsa
da uyumun en temel basamaðý olan
eðitimle ilgili atýlan bu tarihi adýmlara
destek verilse.

Eðer o da yapýlamýyorsa hiç olmaz-
sa engellenmese, yani el uzatmayanlar
bari dil uzatmasa..

Ne uyumu, uyum ötesi
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Türk okullarına ‘ajan’ iftirası

Eski MİT İstanbul 
Bölge Başkanı Nuri 
Gündeş, 28 Şubat’ın 
önemli isimlerinden 
emekli Orgeneral 
Çevik Bir’le birlikte 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’a 
suikast iddiası 
ile Ergenekon 
soruşturması 
kapsamında 25 
Haziran 2009’da 
ifade vermişti.  
FOTOĞRAF: ZAMAN,  
MEHMET YAMAN

Dündar çuvalladı
ERKAN ACAR

Önceki günkü Milliyet’te Can Dündar, 
eski MİT İstanbul Bölge Sorumlusu Nuri 
Gündeş’in kitabındaki iftiralara yer ver-
miş. Hem de tastamam bir sayfayı kaplaya-
cak şekilde. Bu kadar büyük ilgiye mazhar 

olan Gündeş, meşhur MİT raporunda ağır suçla-
malarla karşı karşıya kalmış, “mafya dünyasına yar-
dımcı olmak”la suçlanmış bir isim. Sadece bu mu? 
İstanbul’daki gayrimüslimlerden haraç almakla da 
suçlanmıştı. Eski MİT’çinin sabıkasını sıralama-
ya kalksak sayfalar dolar taşar. Her neyse... Vaktiy-
le Can Dündar, Gündeş defterini biraz karıştırmış, 
bunun üzerine eski MİT mensubu, bu duruma si-
nirlenerek yazarla ilgili ifşaatta bulunmuştu.

Neydi o ifşaat? Can Dündar’ın babası MİT çalışa-
nıymış. “Babası benim personel başkanlığım zama-
nında işe alınmış teşkilat görevlisiydi.” deyince akan 
sular durmuştu. Can Dündar’ın geldiği noktayı ba-
basına borçlu olduğunu söylüyordu MİT’çi. Önceki 
gün Can Dündar’ın Gündeş’e bina ederek yayımla-
dığı bir haber gerçekten şaşırtı-
cıydı. “Gülen okulları” üst başlığı 
altında “CIA ajanları öğretmen 
maskesiyle görev yapıyor” deni-
yordu. Eski İstanbul MİT Bölge 
Başkanı Gündeş, 1997’de Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından yapı-
lan bir toplantıda Türk okulları-
nı temsilen bir müdürün bu bil-
giyi verdiğini söylüyordu. Can 
Dündar, bu bilginin(!) üzerine hemen atladı. Vatan 
Gazetesi’nin internet sitesi ve “karanlık oda” sahip-
leri, anında bu kara propagandaya sahip çıktı. Aslın-
da bazı demokrat görünümlü kişilerin maskesi anın-
da düşüverdi ve Türk okullarındaki öğretmenleri CIA 
ajanı olarak resmetmeye başladılar. Bu kadar acıma-
sız, bu kadar vicdansız bir yaklaşım ortaya konulur-
ken belgelere bakmak hiç mi akıllarına gelmedi?

85 yaşına gelmiş eski bir istihbaratçının kendile-
rini aldatacağını düşünmeyenler öncelikle adamın 
sabıkasına bakacaktı. Eğer gerçekten araştırmacı 
gazeteci iseler dönüp bir de belgelere bakacaklardı. 
Yaşlı istihbaratçı 97’deki toplantıda yapılan konuş-
mayı çarpıtarak hatta kirleterek naklediyor. Oysa 
o toplantının tutanaklarını Milli Eğitim Bakanlığı 
daha o sene yayımlamıştı. O tutanaklardaki ifade 
aynen şöyle: “İkincisi, Amerika Birleşik Devletleri, 
dostluk köprüsü adı altında getirdikleri 70 öğret-
mene diplomatik statü kazandırmıştır. Biz de eğer 
devletimiz, büyükelçiliğimiz bu konuda diplomatik 
statü konusunda bize yardımcı olursa Türk öğret-
menlerinin, Türk eğitim elemanlarının itibarının bi-
raz daha artacağını zannediyoruz.” Bu ifadelerden 
“Türk okullarında CIA ajanları çalışıyor” manasını 
çıkarmak için ya akılsız olmak lazım ya da vicdan-
sız. Madem konu ajanlardan açıldı; Can Dündar 
ajan gazeteciler konusuna da girmeli. Belki bu sefer 
gerçek bir araştırmacı gazetecilik çıkar ortaya... 

Eski MİT İstanbul Bölge Başkanı Nuri Gündeş, ‘İhtilallerin ve Anarşinin Yakın Tanığı’ isimli kitabında Türk okulları ile ilgili gerçek 
dışı iddialara yer verdi. Milliyet yazarı Can Dündar, söz konusu kitabın içeriğindeki yanlış bilgileri, kontrol etmeden 
haberleştirdi. Devletin resmî belgelerinde yer alan bilgiler ise Gündeş’in iftiralarını gözler önüne seriyor.

-Nuri Gündeş’in, ‘CIA ajanlarının 
Özbekistan’daki Türk okulların-

da öğretmen maskesiyle görev yaptı-
ğı’ iddiası asılsız çıktı. Gündeş, kitabın-
da Ankara Başkent Öğretmenevi’nde 
Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Eğitim-
Öğretim Genel Müdürlüğü’nün dü-
zenlediği bir toplantıyla ilgili bilgile-
re yer verdi. Gündeş, ‘yurtdışında açı-
lan Türk okullarının sorunları’nın ele 
alındığı bu toplantıda CIA ajanlarının 
öğretmen maskesiyle okullarda görev 
yaptığı iftirasında bulundu. Ancak id-
diaya dayanak yapılan 1997 yılında-
ki toplantı tutanakları, Gündeş’i açık 
şekilde yalanlıyor. Toplantıda, iddiala-
rın aksine Özbekistan’daki Türk okul-
ları ile ilgili değerlendirmede bulunan 
Silm AŞ yetkilisi Mehmet Mesut Ata, 
şu cümleleri kullanıyor: “Benim, yüce 
heyete birkaç teklifi m olacak. Birincisi 
eğitim faaliyetlerinin uzun ömürlü ol-
ması için üst düzey yöneticilerin, özel-
likle MEB temsilcilerinin sıkça ziyaret-
lerde bulunmaları. İkincisi ABD, ‘dost-
luk köprüsü’ adı altında getirdiği 70 
öğretmene diplomatik statü kazandır-
dı. Eğer devletimiz, büyükelçiliğimiz, 
diplomatik statü konusunda bize yar-
dımcı olursa Türk öğretmenlerinin iti-
barlarının biraz daha artacağını zan-
nediyoruz. Bu arada THY, indirim ko-
nusunda da bizlere yardımcı olurlarsa 
memnun oluruz.”

Silm AŞ yetkilisi Ata, tüm 
Türkiye’de herkesin haklı gururu olan 
Türk okullarının yurtdışında yaşadığı 
sıkıntıları ABD ve Kore gibi devlet-
lerin kendi öğretmenlerine sağladığı 
imkanları nazara vererek anlatmaya 
şöyle devam ediyor: “ABD gibi, Kore 
gibi ve diğer değişik ülkeler, öğretmen 
ve öğrencilerin yol masrafl arını karşıla-
mak üzere ülkelerine götürmektedirler 
ve bir aylık seminerler vermektedirler. 
Bizim de devletimizden talebimiz, bize 
bu tip imkanları sağlaması, ücretsiz 
olarak gerek öğrenci ve gerekse öğret-
menleri Türkiye’ye davet etmeleri.”

Türk okullarında çalışan öğretmen-

lere CIA ajanı iftirası atan Gündeş’in, 
önceki gün Milliyet’ten Can Dündar’a 
ilettiği kitabının içeriğinde söz konusu 
bu konuşmayı şu cümlelerle çarpıttığı 
ortaya çıktı: “ABD, ‘dostluk köprü-
sü’ adı altında getirdikleri 70 kişilik 
öğretmen grubuna diplomatik statü 
kazandırmış. Özbekistan’da diplo-
matik pasaportla bulunan ABD’li öğ-
retmenlerin çoğu, Gülen cemaatinin 
okullarında çalışmaktadır. İngilizce dil 
öğretmeni olarak gözükmekte iseler 
de esasen Amerikan Gizli Servisi’nin 
güdümünde görev yaptıkları ve çalış-
tıkları ülkelerde Pentagon’da üretilen 
Amerikan politikalarının uygulama-
sının baş ajanları görevlerini sürdür-
mektedirler. Onların İngilizce hocalığı 
sadece maske görevleridir. Örneğin 
Kırgızistan’da da 60 kadar Amerikalı 
öğretmen vardır.”

MİT, MAFYA İÇİN Mİ ÇALIŞIYOR?
Türk okullarına açıkça iftira atan 
Gündeş, geçmişte organize suç ör-
gütleri ile karanlık ilişkiler kurmakla 
suçlandı. Eski MİT Kontrterör Daire 
Başkanı Mehmet Eymür tarafından 
kaleme alınan ve kamuoyunda 1. MİT 
raporu olarak bilinen ‘Banker Bako 
Olayı, Yeraltı-Polis-Kamu Görevlileri 
İlişkileri’ isimli istihbarat raporunda 
Gündeş’in, mafya babası Dündar Kı-
lıç ve İstanbul Emniyet Müdürü Şükrü 
Balcı ile illegal bazı işlere karıştığı iddia 
edildi. Gündeş’in İstanbul’da yeraltı 
dünyasının bürokrasiye takılan işlerini 
sonuçlandırdığı ve gayrimüslimlerden 
haraç aldığı da öne sürüldü. Gündeş 
ve 28 Şubat sürecinin önde gelen ismi 
emekli Orgeneral Çevik Bir, 25 Hazi-
ran 2009 tarihinde Ergenekon soruş-
turması kapsamında ifade verdi. Gün-
deş ve Bir’e gizli tanık Zeytindalı’nın 
Başbakan Erdoğan’a yönelik suikast 
iddiaları soruldu. Her iki kişinin de 
ifadesinin tamamlanmasının ardından 
Savcı Zekeriya Öz, Bir ve Gündeş’in 
ifadelerinin ‘şüpheli’ sıfatıyla alındığını 
açıkladı. İSTANBUL ZAMAN

CAN DÜNDAR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1997 tarihli tutanağında Özbekistan’daki Türk okulları adına konuşan Mehmet 
Mesut Ata, yurtdışındaki Türk öğretmenlere değer verilmesini istiyor. Bunu anlatmak için ABD ve Kore 
gibi ülkeleri örnek gösteriyor. Eski MİT’çi Gündeş ise bu sözleri çarpıtarak okullara iftira atıyor.

HABER
YORUM

Heathrow sefalet 
içinde, Atatürk 
Havalimanı parıldıyor

FINANCIAL TIMES:

-Avrupa’da yoğun kar yağışı sebebiyle adeta fel-
ce uğrayan İngiltere’nin başkenti Londra’daki 

Heathrow Havaalanı’nın durumuna sert eleştiri-
ler yöneltilirken İstanbul Atatürk Havalimanı’na 
övgüler yağdırıldı. Financial Times gazetesi, 
“İstanbul’dan Londra’ya uçmak, birinci dünyadan 
üçüncü dünyaya seyahat etmek gibi.” diye yazdı. 
Gazetenin yazarı Philip Stephens, Avrupa’nın en 
büyük havaalanlarından biri olan Londra’daki He-
athrow Havaalanı’na yüklendiği, “Heathrow’nun 
terminal sefaleti, Britanya için utanç” başlıklı habe-
rinde Heathrow’u İstanbul Atatürk Havaalimanı ile 
karşılaştırdı. Stephens şunları söyledi: “İstanbul’dan 
Londra’ya uçmak, birinci dünyadan üçüncü dünya-
ya seyahat etmek gibi. Türkiye’nin yükselen güç sta-
tüsü abidesi olan Atatürk Uluslararası Havalimanı, 
çelik ve cam modernitesi ile parlıyor. Halbuki kırık 
yürüyen bantları, gözlerin önüne serilen tavan boş-
lukları ve kirli yer halıları ile Heathrow’un 3. Ter-
minali ise, ulusal gerilemenin simgesi haline gel-
di.” İngiliz gazetesi, haberin diğer bir paragrafında 
“Dünyanın yükselen devletler için uluslararası ha-
vaalanları - ve elbette ki ulusal havayolları şirketle-
ri- bir modernite beyanıdır. THY, İstanbul rotasında 
British Airways’i (BA) kolaylıkla yeniyor. Hem ulusal 
gurur hem de küresel ekonomiye entegrasyona ses-
leniyor.” değerlendirmesini de yaptı. LONDRA ANKA

İngiliz gazete “THY, İstanbul rotasında BA’yı kolayca yeniyor” diye yazdı.

Cep telefonuyla konuşurken 
falezlerden denize düştü

HSYK, görev dağılımını yaptı; başkan vekili Ahmet Hamsici oldu

-Antalya’da 40 metrelik falezlerden 
düşen bir genç kız, denizde boğul-

ma tehlikesi geçirdi. Yaklaşık 10 dakika 
süreyle ‘Kurtarın beni’ diye bağıran genç 
kız, denize atlayan bir vatandaş tarafından 
kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Fener Ma-
hallesi Fener Parkı’nda Özlem Can isim-
li genç kız, telefonla konuşurken bir anlık 
dalgınlık sonucu 40 metrelik falezlerden 
denize düştü. Akıntıyla yaklaşık 15 met-
re açığa sürüklenen ve boğulma tehlike-
si geçiren genç kız, “Kurtarın beni, yardım 
edin!” diye bağırarak yardım istedi. Genç 
kızın yardım çığlıklarına rağmen çok sa-
yıda vatandaş olayı izlemekle yetinirken, 
yaklaşık 10 dakika sonra parkta oturan ve 

işsiz olduğu öğrenilen  Timuçin Altaş (35), 
falezlerden inerek denize atladı. Boğulma 
tehlikesi geçiren kızın yanına kadar yüzen 
Altaş, genç kızı çekerek, kayalıklara çıkart-
maya çalıştı. Altaş’ın yardımı ile kayalıkla-
ra çıkartılan genç kız, olay yerine gelen de-
niz polisi botuna alındı. Polis botu ile Yat 
Limanı’ndan çıkartılan genç kız, burada 
hazır bekleyen ambulansla Antalya Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. 
Olayın görgü tanığı Selami Cumbul, genç 
kızın düşmeden önce telefonla konuştu-
ğunu belirterek, “Balık tutuyordum. Genç 
kız da falezlerin etrafında telefonla ko-
nuşuyordu. Sonra genç kızı denizde gör-
düm. Yardım istiyordu.’’ dedi.  ANTALYA AA

Denizde yaklaşık 
10 dakika ‘Kurtarın 
beni’ diye bağıran 
Özlem Can, yar-
dımsever bir va-
tandaş tarafın-
dan kurtarıldı.  
FOTOĞRAF: AA, AH-
MET CANER BAYSAL

AHMET HAMSİCİ

Mahkeme, Adalet 
Bakanlığı’nı haklı buldu
METİN ARSLAN ANKARA

-Ankara 1. İdare Mahkeme-
si, eski Erzincan Cumhuri-

yet Başsavcısı İlhan Cihaner’i gö-
zaltına alan Erzurum Cumhuriyet 
Savcısı Osman Şanal hakkında so-
ruşturma açılmasına izin verme-
yen Adalet Bakanlığı 
işleminin iptaline kar-
şı açılan davayı reddet-
ti. Adana Savcısı İlhan 
Cihaner’in avukatı Tur-
gut Kazan, Cihaner’in 
yürüttüğü İsmaila-
ğa cemaati soruştur-
masını ‘yetki kendisin-
de olduğu’ gerekçesiy-
le alan Erzurum Özel 
Yetkili Savcısı Osman 
Şanal hakkında soruş-
turma açılması istemiy-
le Adalet Bakanlığı’na suç duyu-
rusunda bulunmuştu. Adalet Ba-
kanlığı, yaptığı inceleme sonra-
sı iddianın yersiz olduğu sonu-
cuna varmıştı. Cihaner’in avu-
katı Kazan, yaptıkları başvuru-
nun cevap verilmeksizin reddedil-
diği gerekçesiyle bakanlık işlemi-
nin iptali istemiyle dava açmıştı. 
 Ankara 1. İdare Mahkeme-

si, soruşturma açılmama işleminin 
iptaline karşı açılan davada Adalet 
Bakanlığı’nı haklı buldu. Savcılıklar 
arasındaki yorum farkının soruş-
turma izni verilmesini geciktirme-
yeceği sonucuna varıldığı belirtilen 
kararda, şöyle denildi: “Bu durum-

da davacı (İlhan Ciha-
ner) tarafından ileri sü-
rülen hususların; cum-
huriyet savcısının de-
lillerin toplanması, de-
ğerlendirilmesi ve suçu 
nitelendirme yetkisi 
kapsamında kalması, 
şikâyet olunan cum-
huriyet savcısının (Os-
man Şanal) bu yetkisi-
ni herhangi bir şekil-
de yasalara aykırı ya 
da tarafl ı davrandığına 

dair delil gösterilmemesi ve yasal 
yollara başvuru sırasında öne sürü-
lebilecek hususların şikâyete konu 
edilmesi karşısında, adı geçen 
cumhuriyet savcısı (Osman Şanal) 
hakkında soruşturma izni verilme-
si istemiyle yapılan başvurunun ce-
vap verilmemek suretiyle reddedil-
mesine ilişkin dava konusu işlemde 
hukuka aykırılık görülmemiştir.”

-Anayasa değişikliğiyle yeniden yapılandı-
rılan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuru-

lu (HSYK) Kanunu’nun Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül’ün onayıyla yürürlüğe girmesinin 
ardından başkan vekilliği ve daire başkanlığı 
seçimleri dün yapıldı. HSYK’daki 1. Daire’ye 
İbrahim Okur, 2. Daire’ye Nesibe Özer, 3. 
Daire’ye Ahmet Hamsici başkan olarak seçil-
di. Başkan vekilliğine ise daire başkanları ara-
sından yalnızca bir isim aday oldu. HSYK üye-

leri, halen geçici başkan vekilliği görevini yü-
rüten Hamsici’yi bu göreve seçti. Daire baş-
kanlıklarına, Yargıtay ve Danıştay’dan seçi-
len üyelerin de aday olduğu, ancak yeterli oyu 
alamayarak seçilemediği belirtildi. Kurul üye-
leri, hangi dairede görev yapacaklarını da oy-
lamayla belirledi. Ergenekon, Balyoz ve fai-
li meçhul cinayetler davalarının hakim ve sav-
cılarının değiştirilmesi yönündeki teklifl eriyle 
gündeme gelen Yargıtay Üyesi Ali Suat Erto-

sun, hakim ve savcıların terfi leri ile soruştur-
ma sonuçlarına karar verecek 2. Daire üyeli-
ğine getirildi. Genel kurul ve üç daire şeklinde 
görev yapacak HSYK’da daireler 7’şer üyeden 
oluşuyor Bu arada, hakkındaki soruşturma se-
bebiyle görev yeri değiştirilen İstanbul 10. Ağır 
Ceza Mahkemesi Başkanı Zafer Başkurt ile 
Kartal Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Nev-
zat Aygün’ün emeklilik dilekçelerinin işleme 
konulduğu öğrenildi. METİN ARSLAN ANKARA

İLHAN CİHANER
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Döviz kurları                MERKEZ BANKASI  23 ARALIK 2010

DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ EFEKTİF SATIŞ 

 1.5456        1.5531           1.5445          1.5554 

 1.5413        1.5514           1.5342          1.5607 

 0.27257       0.27391          0.27238        0.27454 

 2.0314        2.0412           2.0300          2.0443 

 2.3880        2.4005           2.3863          2.4041 

 1.6195        1.6299           1.6171          1.6323 

 0.22532       0.22766          0.22516        0.22818 

 1.5243        1.5312           1.5187          1.5370 

 5.4224        5.4938           5.3411          5.5762 

 0.25805       0.25979          0.25787        0.26039 

 0.41339       0.41414          0.41029        0.41725 

 1.8467        1.8590           1.8399          1.8661 

 1.0299        1.0435  - -

 0.47024       0.47643  - -

 0.04994       0.05060  - -

 0.01481       0.01500  - - 
ALIM SATIMA KONU OLMAYAN DÖVİZLER    TL KARŞILIĞI

1 SURİYE LİRASI - - - 0.03325                      

1 ÜRDÜN DİNARI - - - 2.1987        

1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ - - - 0.43269 

1 ABD DOLARI   

1 AVUSTRALYA DOLARI 

1 DANİMARKA KRONU 

1 EURO 

1 İNGİLİZ STERLİNİ 

1 İSVİÇRE FRANGI 

1 İSVEÇ KRONU 

1 KANADA DOLARI 

1 KUVEYT DİNARI 

1 NORVEÇ KRONU 

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 

100 JAPON YENİ 

1 BULGAR LEVASI

1 RUMEN LEYİ

1 RUS RUBLESİ

100 İRAN RİYALİ

Serbest piyasa
ÇARŞAMBA 17.00  22 ARALIK 2010 

DÖVİZ ALIŞ SATIŞ 

ABD DOLARI 1,5500 1,5540

EURO 2,0310 2,0360

İSVİÇRE FRANGI 1,6150 1,6350

İNGİLİZ STERLİNİ 2,3800 2,4100

100 JAPON YENİ 1,8250 1,8800

DANİMARKA KRONU 0,2500 0,2950 

İSVEÇ KRONU 0,2050 0,2450

AZERİ MANATI 1,5750 1,5960

AVUSTRALYA DOLARI 1,5250 1,5750

KANADA DOLARI 1,5000 1,5500

ALTIN ALIŞ SATIŞ 

CUMHURİYET 458,00 464,00

REŞAT 468,00 498,00

24 AYAR KÜLÇE 69,00 69,35

22 AYAR 63,16 63,48

22 AYAR BİLEZİK 62,80 67,95

18 AYAR 51,71 51,98 

14 AYAR 40,34 40,54

900 AYAR GÜMÜŞ 1,2870 1,3410

1 ONS ALTIN   1.385,90 $

HAM PETROL (BRENT)   

92,81 $/Varil (Aralık 2010 teslimi)

BANKALARARASI PİYASA   

ABD DOLARI ALIŞ: 1,5551 SATIŞ: 1,5562

Çapraz kurlar
1 ABD DOLARI 
1.0011  AVUSTRALYA DOLARI 
5.6701  DANİMARKA KRONU
0.9529  İSVİÇRE FRANGI 
6.8220  İSVEÇ KRONU 
83.54  JAPON YENİ 
1.0143  KANADA DOLARI
5.9783  NORVEÇ KRONU 
3.7502  SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1.4884  BULGAR LEVASI
3.2599  RUMEN LEYİ
30.69  RUS RUBLESİ
1.0356  İRAN RİYALİ
1 EURO= 1.3143  ABD DOLARI 
1 KUVEYT DİNARI= 3.5373  ABD DOLARI 
1 İNGİLİZ STERLİNİ= 1.5456  ABD DOLARI
EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 
1.95583  ALMAN MARKI 
40.3399  BELÇİKA FRANGI 
40.3399  LÜKSEMBURG FRANGI 
166.386  İSPANYOL PEZETASI 
6.55957  FRANSIZ FRANGI 
0.787564  İRLANDA LİRASI 
1936.27  İTALYAN LİRETİ 
2.20371  HOLLANDA FLORİNİ 
13.7603  AVUSTURYA ŞİLİNİ 
200.482  PORTEKİZ ESKÜDOSU 
5.94573  FİN MARKKASI 
340.750  YUNAN DRAHMİSİ
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 
1.53068  ABD DOLARI 
2.3773  TÜRK LİRASI

Sunexpress, Elazığ’dan Düsseldorf ve Frankfurt’a tarifeli direkt seferlerine başladı. 

-Türk Hava Yolları (THY) ile Lufthansa’nın ortak kuru-
luşu Sunexpress, Elazığ’dan Düsseldorf ve Frankfurt’a 

tarifeli direkt uçuş seferlerine başladı. SunExpress Genel 
Müdür Yardımcısı Hacı Say, Elazığ’da düzenlediği tanıtım 
toplantısında Anadolu’nun 8 noktasından Avrupa’ya tarife-
li olarak direkt seferler başlatan ilk fi rma olduklarını kaydet-
ti. Say, direkt seferler ile insanları aktarmadan kurtarmak, 
mesafeyi 4 saate düşürmek ve bölgesel turizmin gelişmesi-
ne katkı sağlamak istediklerini ifade etti. Elazığ Valisi Mu-
ammer Erol da Elazığ ve çevre illerinin potansiyeline inan-
dığını, bu potansiyeli gidilen her yerde anlattığını belirterek 
Sunexpress yöneticilerinin bu uçuşlardan memnun kalaca-
ğını belirtti. Avrupa Elazığlılar Derneği (AED) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Cahit Öner, seferlerden Elazığlıların yanı sıra 
yurtdışında yaşayan Bingöl, Tunceli ve Diyarbakırlı vatan-
daşların da faydalanacağını belirtti. CİHAN URAL KÖLN

ERCAN BAYSAL ANKARA

-Ankara-Eskişehir arasında başlayan Yüksek Hız-
lı Tren (YHT) seferlerine yeni şehirler eklenirken, 

güvenlik ayağı da güçlendiriliyor. YHT’nin yeni hatların 
açılacağı bazı güzergâhlarına muhtemel bir deprem ris-
kine karşı erken uyarı sistemi kurulacak. Türkiye Cum-
huriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile Kandilli Rasat-
hanesi arasında yürütülen proje çalışmasının tamam-
lanmasının ardından trenlere fay hattının geçtiği yerler-
de depremi önceden haber veren sinyalizasyon sistemi 
takılacak. Buna göre depremi birkaç saniye öncesinden 
haber alan yüksek hızlı trenler makinistin müdahalesi-
ne gerek kalmadan otomatik olarak duracak. Sistem sa-
yesinde deprem sebebiyle oluşabilecek büyük hasarların 
önüne geçilmesi hedefl eniyor.

Demiryolları Yapım Dairesi Başkanlığı tarafından yü-
rütülen proje, dünya genelinde Japonya gibi teknolojinin 
üst düzeyde kullanıldığı birkaç ülkede uygulanıyor. Pro-
jenin Türkiye’de öncelikli olarak İstanbul-Ankara Yüksek 
Hızlı Tren hattı seferlerinde kullanılması planlanıyor. Dep-
rem erken uyarı sistemiyle donatılmış bu sinyalizasyon sis-
temi Avrupa’nın birçok ülkesinde dahi uygulanmıyor. 

-Alman Volkswagen (VW) otomobil şirketi, Wolf-
sburg fabrikasında 111 milyon 111 bin 111’inci 

aracı üretti. Şirketin üretim bölümü müdürü Hubert 
Waltl, üretilen söz konusu Golf marka otomobilin, çalı-
şanların onlarca yıldan beri artan teknik becerisini gös-
terdiğini belirterek, 111 milyondan fazla araç üretilme-
sinin bir mühendislik sanatı olduğunu ve “know-how” 
gerektirdiğini ifade etti. Şirketin işçi temsilcisi Bernd 
Osterloh da, tüm dünyada çalışan işçilerin bu perfor-
manstan gurur duyabileceğini söyledi. BERLİN AA

Almanya-Elazığ uçuşlarından 
çevre iller de faydalanacak

Hızlı Tren’e deprem 
sensörlü fren

Volkswagen 
111.111.111’inci aracı üretti 

İş kurmak isteyene 27 bin lira hibe
KOSGEB-İşkur işbirliğiyle düzenlenen program kapsamında girişimci olmak için başvuranlar arasında yapılan sınavın ardın-
dan kursa katılmaya hak kazananlara 15 gün eğitim veriliyor. Girişimcilik belgesi alanlar hazırladıkları proje dosyasını 
KOSGEB’e sunuyor. Projesi kabul edilene 27 bin lira hibe verilirken isterse 70 bin liralık faizsiz kredi de alabiliyor. 

-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmele-
ri Geliştirme ve Destekleme İda-

resi Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye 
İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun (İşkur), 
ortaklaşa düzenledikleri Girişimcilik 
Proje Destek Programı kapsamında, iş 
kurmak isteyen girişimcilere 27 bin lira 
hibe verilecek. Girişimciler, işlerini kur-
duktan sonra 1 yıl sonra, 2 yılı ödeme-
siz olmak üzere 36 ay vade ile faizsiz 70 
bin lira kredi de kullanabilecek.
 15 Haziran tarih ve 27612 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe giren KOSGEB Destek Program-
ları Yönetmeliği’ne dayanılarak ha-
zırlanan programın amacı, ekonomik 
kalkınma ve istihdam sorunlarının çö-
zümünün temel faktörü olan girişim-
ciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırıl-
ması ve başarılı işletmelerin kurulma-
sını sağlamak. Küçük ve orta ölçekli iş-
letmelere, girişimcilere ve işletici kuru-
luşlara yönelik olarak KOSGEB tara-
fından uygulanacak Girişimcilik Des-
tek Programı’na ilişkin esasları kapsa-
yan program, Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği ve İŞ-
GEM Desteği olmak üzere üç alt prog-
ramdan oluşuyor. İşkur Ankara İl Mü-
dürü Talip Altuğ, Avrupa Birliği İş Ge-
liştirme Merkezleri (ABİGEM) ve PMC 
oluşum aracılığıyla girişimci olmak için 
başvuranlar arasında yapılacak sınav 
sonrasında girişimcilik kursuna katıl-
maya hak kazananlara, 15 gün süren 
72 saatlik girişimcilik eğitimi verildiği-
ni söyledi. Bu eğitim sonucunda başa-
rılı olanların, ‘Girişimcilik Belgesi’ al-
dıklarını dile getiren Altuğ, şunları ak-
tardı: “Belgelerini alan girişimciler, ha-
zırladıkları proje dosyasını KOSGEB’e 
sunacaklar. Projesi kabul edilen giri-
şimciye işletme kuruluş desteği için 5 
bin, kuruluş dönemi makine, teçhizat 
ve ofi s donanım desteği için 10 bin, iş-
letme giderleri desteği için de 12 bin 
lira verilecek. Bu 12 bin lira girişimci-
nin ayakta kalması için yıl içinde par-
ça parça ödenecek. Girişimcilere ve-
rilecek 27 bin liranın tamamı hibedir, 

yani geri istenmeyecek. 
İşini oturtan girişimcile-
re 1 yıl sonra eğer ister-
lerse faizsiz 70 bin liralık 
kredi de verilecek. Giri-
şimciler 70 bin liralık kre-
diyi 2 yıl sonra 36 ay vade 
ile ödemeye başlayacak.’’ 
27 bin lirası hibe, 70 bin 
lirası ise faizsiz geri öde-
meli kredi için ilkokul mezunu ve 18 
yaşını doldurmuş herkesin kendilerine 
başvurabileceğini belirten Altuğ, pro-
jenin, üniversite mezunları ve ev ha-
nımları için çok önemli bir fırsat oldu-
ğuna dikkati çekti.
 Girişimcilik kursuna katılmaya hak 
kazanan 38 yaşındaki Cemile Polat, 
özel bir şirkette 3 yıldır sekreter ola-
rak çalıştığını belirterek, KOSGEB’in 
iş kurmak için hibe ve kredi vereceği-
ni basından öğrendiğinde hayatı bo-
yunca özendiği iş kadını olmak için fır-

sat yakaladığını söyledi. 
İş eldiveni üretimi yapa-
cağı bir imalathane kur-
mayı hedefl ediğini anla-
tan Polat, ‘’Bu proje benim 
gibi iş kurmak isteyen her-
kes için çok önemli bir fır-
sat. Bu projeyle devleti ar-
kamda hissettim.’’ dedi. 
49 yaşındaki Hakan Erden 

de lisans ve yüksek lisans eğitimini ta-
mamladığı Almanya’da 18 yıl kaldığını 
ifade ederek, 13 yıldır da Türkiye’de çe-
şitli yerlerde çalıştığını, ancak kurduğu 
işlerden 2 tanesini ekonomik kriz ne-
deniyle kapatmak zorunda kaldığını 
ifade etti. Erden, ‘’Türkiye’de girişim-
ciler için en büyük sıkıntı ilk aşamadır. 
Burada girişimcilik eğitiminin verilme-
sini çok sağlıklı ve doğru buluyorum. 
Eğer işi nasıl yapacağınızı bilmezseniz 
ne kadar paranız olursa olsun mutla-
ka batırırsınız.’’ diye konuştu. Erden, 

kredi ile Türkiye’de dış ticaretle ilgili 
bir danışmanlık fi rması kuracağını bil-
dirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 
emekli olan 60 yaşındaki Sadri Ümlü de 
hediyelik eşya ve eskiden beri meraklı 
olduğu antika tesbih satışı yapabileceği 
bir yer açacağını, ilerideki hedefi nin ise 
kıymetli taşlardan tesbih yapım imalat-
hanesi kurmak olduğunu kaydetti. Bir 
reklam şirketinde asistan olarak görev 
yapan 36 yaşındaki Hatice Özüm ise 
hayvan çiftliği kurmak istediğini anlat-
tı. İşletme mezunu 23 yaşındaki Nihan 
ile iç mimarlık mezunu 28 yaşındaki Er-
tan Damar çifti ise girişimcilik kursuna 
birlikte katıldıklarını ve mobilya üzeri-
ne bir üretim bir de satış yapabilecek-
leri iki ayrı iş kurmak istediklerini ifade 
etti. Ertan Damar, ev mobilyaları konu-
sunda bir imalathane açmak istediğini, 
eşi Nihan Damar’ın ise bu mobilyaların 
satışını yapabileceği bir yer açmak iste-
diğini kaydetti. ANKARA AA

Kredi faiz desteği
KOBİ proje destek programı
Tematik Proje destek programı
İşbirliği güçbirliği destek programı
Ar-Ge, inovasyon ve endüstriyel
uygulama desek programı
Genel destek programı
Girişimcilik destek programı

KOBİ DESTEKLERİ

ARİF BAYRAKTAR İSTANBUL

-Mavi Marmara baskınında 
İsrail’in 9 Türk vatandaşını öl-

dürmesiyle başlayan gerilim, iki ülke 
arasındaki ekonomik ilişkileri de 
olumsuz etkiliyor. İsrail ile önem-
li enerji işbirliği anlaşmaları bulu-
nan Zorlu Grubu, 800 megavat kuru-
lu gücündeki doğalgaz çevrim sant-
ralinin inşaatından çekildi.

Zorlu Enerji’nin yıl sonu değer-
lendirme yemeğinde gazetecilerle 
bir araya gelen Zorlu Holding Ener-
ji Grup Başkanı Murat Sungur Bursa, 
Türkiye-İsrail ilişkilerinde uzun va-
dede devam etmeyeceğini umdukları 
gerginlikler yaşandığına dikkat çek-
ti. Bursa, “Biz bunlara bigane kalmak, 
hiçbir şey olmamış gibi devam etmek 
istemedik ve beklenti içinde olduk. 
Şimdi Zorlu Endüstriyel 800 megavat 
doğalgaz çevrim santralinin yapım, 
montaj, devreye alınması çalışmala-
rından vazgeçti.” dedi. Zorlu Grubu, 
İsrail’de birer adet 800 ve 50, iki adet 
de 100 megavatlık doğalgaz çevrim 
santrali projesinde yer alıyor. Zorlu 
Enerji’nin yüzde 25 ortaklığının bu-
lunduğu 800 MW kapasiteli Dorad 
Doğalgaz Çevrim Santrali’nin yakla-
şık 1,1 miyar dolarlık proje fi nansma-
nı tamamlandı. Projenin mühendis-
lik, inşaat, lojistik ve satın alma gibi 
yapım faaliyetlerinin Zorlu Endüstri-
yel tarafından yürütülmesi planlan-
mıştı. Ancak iki ülke arasında yaşa-
nan gerilim dolayısıyla Türk şirke-

ti bundan vazgeçerken, bu işlemle-
rin Amerikalı Wood Group tarafın-
dan yerine getirilmesi kararlaştırıldı. 
Ancak santralin hizmete girmesin-
den sonra bakım hizmetlerini 25 yıl 
süreyle Zorlu Grubu şirketlerinden 
O&M üstlenecek.

Zorlu Enerji’nin bu yıl üzerinde 
duracağı alanlardan biri de ‘elektrik ti-
careti’ olacak. Bu yılın ikinci yarısında 

ener j i 
sektörüne elektik 

dağıtım özelleştirmeleri damgası-
nı vururken, 2011 yılında ise EÜAŞ 
santral portföylerinin özelleştirme-
lerinin gündemde olması bekleni-
yor. Bu ihalelerin de dağıtım ihaleleri 
gibi hızlı bir şekilde bitirilmesini iste-

yen Zorlu Enerji Grup Başkanı Bursa, 
kendilerinin bu ihalelerde yer alabile-
ceğini kaydetti. Zorlu Enerji Elektrik 
Üretim AŞ Genel Müdürü Arif Özo-
zan da, bu alanda büyümek istedikle-
rini belirterek, “Dağıtıma ilgi göster-
medik. Bunda, ticaret sektörüne gir-
meyi düşünmüş olmamızın etkisi bü-
yük. Üretim ihalelerinde yer alabili-
riz.” dedi.

Önümüzdeki beş yıl içinde dört 
kat büyümeyi hedefl eyen Zorlu Ener-
ji Grubu’nun kurulu gücü 2010 yılın-
da, Kayseri, Lüleburgaz, Yalova ve 
Ankara’da bulunan doğalgaz santral-
leri, 7 hidrolik, 1 jeotermal ve 1 rüzgâr 
santraliyle toplam 738 MW’a ulaştı. 
Bugüne kadar enerji sektöründe 2 mil-
yar dolar yatırım gerçekleştiren grup, 
önümüzdeki beş yılda, yatırım mik-
tarını artırarak 4 kat büyüme ve 3000 
MW kurulu kapasiteye ulaşmayı he-
defl iyor. Zorlu Enerji Grubu Yöne-
tim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik, 
şu an 900 çalışanla hizmet verme-
ye devam ettiklerini söyledi. Çev-
reye duydukları hassasiyete dikkat 
çeken Melik, güneş enerjisi ve kö-

mür gazlaştırma disiplinlerinde Ar-
Ge çalışmaları başlattıklarını açıkladı. 
Zorlu Enerji’nin gaz dağıtımı ile uğra-
şan diğer bir şirketi Gazdaş’ın Genel 
Müdürü Ertuğrul Altın da, bugüne ka-
dar 162 milyon dolar yatırım yaptıkla-
rını belirterek, “Bundan sonra da 300 
milyon dolarlık yatırım yapmayı plan-
lıyoruz.” şeklinde konuştu.

Zorlu, İsrail’e santral kurmaktan vazgeçti
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Girişimci olmaya 
hak kazananlar 
72 saatlik eğitim 
alıyor. İşkur 
Ankara İl 
Müdürü Talip 
Altuğ, projenin 
üniversite 
mezunları ve 
ev hanımları 
için önemli bir 
fırsat olduğunu 
söyledi. Kredi 
için ilkokul 
mezunu ve 18 
yaşını doldurmuş 
herkes 
başvurabiliyor.
FOTOĞRAF: AA 

Gazdaş Genel Mü-
dürü Ertuğrul Altın, 
Zorlu Enerji Gru-
bu Yönetim Kuru-
lu Üyesi Selen Zorlu 
Melik, Zorlu Ener-
ji Grubu Başkanı 
Murat Sungur Bur-
sa, Zorlu Elektrik 
Üretim AŞ Genel 
Müdürü M. Arif 
Özozan ve Zorlu 
O&M Genel Mü-
dürü M.Erdoğan 
Güneş, grubun 
2011 yılı hedefl e-
rini kamuoyuy-
la paylaştı. Zorlu 
Grubu, önümüz-
deki yıl ‘elektrik 
ticareti’ne ağırlık 
verecek. 
FOTOĞRAF: ZAMAN

-Alman Deutsche Bank, zengin müşterilerinin ABD’de 
vergi kaçırmasına yardım etmesiyle bağlantılı olarak 

550 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Federal savcı-
lar ve Adalet Bakanlığı vergi dairesi, anlaşmayı duyurur-
ken, takipsizlik anlaşmasının, bankanın işbirliğinin deva-
mını gerektirdiğini bildirdi. ABD’li otoritelerin açıklama-
sına göre, 533 milyon 633 bin 153 dolarlık ödemenin için-
de ABD vergi dairesinin 1996 ile 2002 yılları arasında tah-
sil edemediği vergi ve faizleri içeriyor. Bu rakamın içinde 
149 milyon dolarlık para cezası da yer alıyor. Yetkililer, De-

utsche Bank’ın 15 farklı vergi koruma paketiyle, 2 bin 100 
müşterisi için 1300’den fazla anlaşma yaptığı belirtti.

Deutsche Bank’ın açıklamasında, soruşturmanın 
çözümlenmesinden duyulan memnuniyet ifade edilir-
ken, ödemelerin mevcut net kâra etkisinin olmayacağı 
belirtildi. Takipsizlik anlaşması, bankanın müşterileri-
ne daha önceden hazırlanmış bir vergi paketi sunması-
nı engelliyor. Mahkeme tutanaklarına göre, Adalet Ba-
kanlığı Deutsche Bank ilgili herhangi bir adli soruştur-
ma açılmamasını da kararlaştırdı. NEW YORK

ABD’den Deutsche 
Bank’a 550 milyon 

dolar ceza
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SAYFA TASARIM: DERYA YILDIRIM

-İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ay-
kut Cengiz Engin, yine ilginç bir iş-

leme imza attı. Balyoz darbe planı soruş-
turma savcılarını görevden almasıyla gün-
deme gelen Engin, İstanbul Adliyesi’nde 
en fazla soruşturma yürütüp, rekor iddi-
aname yazan özel yetkili savcılar Hikmet 
Usta ve Bilal Bayraktar’ı duruşma savcısı 
yaptı. Özel yetkili savcıların iş bölümünü 
düzenleyen Başsavcı, Ergenekon savcısı 
Zekeriya Öz’ü de İstanbul 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne yedek savcı olarak görev-
lendirdi. Öz, bu mahkemenin savcısı Ce-
lal Kara izinde olduğundan onun yerine 
duruşmaya çıkacak.

Örgütlü suçlara bakmakla görevli İs-
tanbul Özel Yetkili Cumhuriyet savcıla-
rının görev alanları ve iş bölümü yeniden 
düzenlendi. Yeni yıla ilişkin düzenlenen 
iş bölümü savcılara tebliğ edildi. İstan-
bul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan 
Çolakkadı, adliyede görev yapan bazı 
savcıların görev değişikliği için liste ha-
zırladı. Çolakkadı’nın hazırladığı listenin 
Başsavcı Aykut Cengiz Engin’in önüne 
gittiğinde değişikliğe uğradığı iddia edil-
di. Listede ismi yer almayan iki savcının 
sürpriz bir şekilde görev alanı değiştirildi. 
Balyoz soruşturmasını yürütürken dava-
dan el çektirilen Savcı Bilal Bayraktar ve 
“Sahte Çürük Raporu Çetesi” soruştur-
masını yürüten Savcı Hikmet Usta so-
ruşturma savcılığından alındı. Savcı Bay-
raktar, soruşturma savcılığından alınarak 
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
duruşma savcısı olarak görevlendirildi. 
“Sahte Çürük Raporu Çetesi” soruştur-
masını yürüten ve Genelkurmay Adli 
Müşaviri Hıfzı Çubuklu’yu ifadeye çağı-
ran Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Hik-

met Usta da soruşturma savcılığından 
alınarak 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
duruşma savcısı olarak görevlendirildi. 
Başsavcı Engin ve Çolakkadı’nın, Savcı 
Usta’ya sahte çürük çetesi soruşturması 
sırasında, Genelkurmay Adli Müşaviri 
Hıfzı Çubuklu hakkında görevsizlik ka-
rarı vermesi yönünde baskı yaptıkları da 
basına yansımıştı. Başsavcısı Aykut Cen-
giz Engin’in Balyoz soruşturmasına da 
müdahale ettiği iddia edilmişti.  
 Savcı Hikmet Usta ve Bilal Bayrak-
tar, Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’nde 
en çok dosyaya bakan iki savcı olma-
sı ise dikkat çekiyor. Savcı Usta son üç 
yılda 653 dosyaya bakarak birinci sırada 
yer alırken, 524 dosya ile Bilal Bayraktar 
ikinci sırada yer alıyor. 2010 yılında 158 

soruşturma ile de savcı Usta yine birin-
ci sırada. Usta’nın yetki ve görevleri de 
savcı Kasım İlimoğlu’na verildi. Usta’nın 
görevlendirildiği İstanbul 14. Ağır Ceza 
Mahkemesi Savcısı Mustafa Çavuşoğlu 
da soruşturma savcısı oldu. Çavuşoğlu, 
duruşma savcısı olduğu halde Başsavcı 
Engin’in kritik dosyalar verdiği bir isim. 
Bu arada 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
yedek duruşma savcısı olarak da görev 
yapan Bilal Bayraktar’ın bu görevi de 
sona erdirildi. Balyoz davasına bakan 10. 
Ağır Ceza Mahkemesi duruşma savcısı 
Savaş Kırbaş’ın katılamaması durumun-
da duruşmaya Bilal Bayraktar çıkacaktı. 
Son görev değişikliğinde bu mahkeme-
nin yedek savcısı Kadir Altınışık oldu. 
BÜŞRA ERDAL / KADİR KÖKTEN İSTANBUL

EMRULLAH BAYRAK ANKARA

-Yasa dışı Devrimci Karargâh örgütü ile il-
gili yürütülen soruşturmanın gizliliğini ih-

lal etmek, terör örgütüne yardım ve yataklık et-
mek suçlarından mahkemece tutuklanan eski 
Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi  Avcı’nın yeri-
ne atama yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından ya-
pılan atamayla Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne 
Ağrı Emniyet Müdürü Naci Kuru getirildi. Resmî 
Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan İçişleri 
Bakanlığı’nın 2010/841 sayılı kararına göre Kır-
şehir Emniyet Müdürü Osman Öztürk, baş-
ka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel 
Müdürlüğü emrine alındı. Eskişehir Emniyet 
Müdürlüğü’ne Ağrı Emniyet Müdürü Naci Kuru, 
Ağrı Emniyet Müdürlüğü’ne Polis Başmüfetti-
şi Halil Karataş, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü’ne 
Polis Başmüfettişi Metin Aşık atandı. Kara-
rın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
76’ncı maddesi, 3201 sayılı Emniyet Teşkila-
tı Kanunu’nun 3870 sayılı Kanun ile değişik 
13’üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2’nci 
maddesi gereğince uygun görüldüğü bildirildi.

MÜRSEL KARADENİZ İSTANBUL

-Gölcük Donanma Komutanlığı’nda 
ele geçirilen belgeler ışığında İstanbul 

Poyrazköy’deki kazıların yapıldığı alan adeta 
köstebek tarlasına döndü.  Bir hafta önce Keçilik 
mevkiinde başlatılan kazılara izin süresi dolduğu 
için geçtiğimiz  pazar günü ara verilmişti. Çalış-
maların ardından bölgeye giden gazeteciler bir 
metreyi aşan büyük çukurlarla karşılaştı. Yaklaşık 
300 metrekare alanda kazı çalışması yapılan böl-
gede halen üç sivil araç nöbet tutuyor. Gölcük’teki 
Donanma Komutanlığı’nda yapılan aramalarda 
ele geçirilen belgeler arasındaki krokilerden yola 
çıkılarak 5 gün süren kazı çalışmalarında 30 kalıp 
plastik patlayıcı ve 2 bin mermi bulunmuştu.

‘Balyoz’ ve ‘Çürük Çetesi’ 
savcıları pasif göreve çekildi

Hanefi  Avcı’nın yerine 
Eskişehir’e yeni müdür 

Poyrazköy, köstebek 
tarlası gibi

-İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkeme-
si, 2008 yılında Cumhuriyet gaze-

tesine molotof kokteyli atılmasına iliş-
kin yürüttüğü dava dosyasını, iki olay 
arasında fi ili ve hukukî irtibat bulun-
duğu gerekçesiyle Ergenekon Davası’nı 
yürüten 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 
gönderme kararı aldı. Cumhuriyet ga-
zetesine molotofkokteyli atılması ola-
yına ilişkin 6’sı tutuklu 8 sanığın yar-
gılandığı dava, İstanbul 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen Ergenekon 
davasıyla birleştirildi. İstanbul 12. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tu-
tuklu sanıklar Boğaç Kaan Murathan, 
Bedirhan Şinal, Bayram Demir, Sey-
hun Zaim, Bora Ballı ile tutuksuz sa-
nık Murat Aplak katıldı. Duruşmada 
mahkeme başkanı, Ergenekon davası-
nın görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nden gelen CD’nin ince-
lendiğini belirterek tutanağa geçirdi.
Mahkeme başkanı, savcıdan mütalaa-
sını sunmasını istedi. Yazılı mütalaası-
nı açıklayan Cumhuriyet Savcısı Nuri 
Ahmet Saraç, İstanbul 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki dosya içeriği ve kap-
samı ile Cumhuriyet Gazetesi’ne yöne-
lik saldırının bağlantılı olduğunu belirt-
ti. Cumhuriyet gazetesine molotof atıl-
masına ilişkin dosyada, iddianamenin 
içeriği, vasıfl andırılması, suç tiplemesi 
ve iddia olunan eylemlerle her iki dava 
dosyasının arasında fi ili ve hukuki irti-
bat olduğunu kaydeden Savcı Saraç, de-
lillerin birbirini, sanıkların beyanları ile 
birlikte etkileme ihtimali gözetilerek her 
iki dosyanın birleştirilmesini talep etti. 
Savcının talebine karşı diyecekleri so-
rulan avukatlar ise iki davanın birleşti-
rilmesine karşı çıktı. Tutuklu sanık Bo-
ğaç Kaan Murathan, 2 yıldır süren tu-
tukluluk nedeniyle perişan halde oldu-
ğunu belirterek, “Benim siyasi bir kari-
yerim yok. Kendi kendime bir insanım. 
Neden bu bana yapılıyor, neden yatıyo-
rum? Ortada bir terör örgütü varsa Be-

dirhan Şinal’in arkasındadır. Ben kim-
senin adamı değilim.” dedi.
Talebe karşı kararını açıklayan Mahke-
me Heyeti, Cumhuriyet gazetesine mo-
lotof atılması davasındaki sanıkların id-
dia konusu Ergenekon terör örgütünün 
amaçları doğrultusunda atılı eylemle-
ri işledikleri, Ergenekon terör örgütü-
ne yardım ettikleri iddiası ile yargılan-
dıklarını hatırlattı. Ergenekon terör ör-
gütü ile ilgili olarak İstanbul 13. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde yargılama yapıl-
dığını belirten mahkeme heyeti, delil-
lerin daha sıhhatli ve doğru takdir edil-
mesi, yargılama birliğinin sağlanması, 
iddia konusu Ergenekon terör örgütü 
ile ilgili tüm delillerin İstanbul 13. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nin dosyasında top-
lanmış olması hususlarını dikkate ala-
rak iki davanın birleştirilmesine ka-
rar verdi. Yargılamaya İstanbul 13. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde devam edilmesi-
ne hükmeden mahkeme sanıkların tu-
tukluluk hallerinin devamına karar ver-
di. BÜŞRA ERDAL KADİR KÖKTEN İSTANBUL

Cumhuriyet’e molotofl u saldırı
davası, Ergenekon’la birleştirildi
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 2008’de Cumhuriyet Gazetesi’ne düzenlenen molotofl u saldırıyla ilgili davada önemli bir karar 
verdi. Dosyayı, fi ili ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle Ergenekon davasını yürüten 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 
gönderdi. Böylece 6’sı tutuklu 8 sanığın yargılandığı dava, Ergenekon’la birleştirilmiş oldu. 

Bartholomeos’a suikast da 
Ergenekon’la birleştirilsin talebi
Fener Rum Partiği Bartholomeos’a 
yönelik suikasta hazırlandığı yaptığı 
iddiasıyla 15 yıla kadar hapis ceza-
sı istemiyle tutuklu olarak 
yargılanan İsmet Reçber, 
ilk duruşmada tahliye 
oldu. İstanbul 9. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruş-
maya, tutuklu sanık İsmet 
Reçber katıldı. Duruşmada 
savunması sorulan Reç-
ber, Fener Rum Patriği-
ne suikast düzenleyeceği 
suçlamasını kabul etme-
diğini belirterek, İstanbul 
Valiliği’ne gelen isimsiz ihbarda ya-
zan “Ergenekon” davasının tutuksuz 
sanığı Gürbüz Çapan’ın bu eylemi 
organize ettiği ve 6 papazın öldürül-
mesinin planlandığının öne sürüldü-
ğünü bildirdi. Fener Rum Patriğinin 

öldürülmesi için kendisinin seçildiği 
iddialarının doğru olmadığını sa-
vunan Reçber, ankesörlü telefonla 

sinagogları arayarak iş 
istemesi konusuyla ilgili 
Mahkeme Heyeti Başkanı 
Nurettin Ak’ın, “Sinagog-
ların telefonlarını nereden 
buldun?” sorusuna karşı-
lık, numaraları bilinmeyen 
numaralar servisinden 
aldığını ve sinagogları iş 
istemek için aradığını ifa-
de etti. Reçber, tahliyesini 
istedi. Duruşmada esas 

hakkında görüşü sorulan İstanbul 
Cumhuriyet Savcısı, İsmet Reçber’in 
yargılandığı dava ile İstanbul 13. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görülen “Er-
genekon” davası arasında fi ili ve hu-
kuki irtibat olduğunu belirtti.

EMRE SONCAN ANKARA 

-Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayii’nde simülatörde 

uçurduğu insansız hava aracı (ANKA), 2012’de 
TSK’ya teslim edilecek. İstihbarat toplama, keşif 
ve gözetleme görevlerini yerine getirecek ANKA, 
İsrail’den alınan Heron’ların da yerine geçecek. 
30 bin feet yüksekliğe kadar çıkacak, 24 saat ha-
vada kalıp Türk topraklarındaki düşman unsur-
ları en gelişmiş gözetleme sistemleriyle tespit 
edecek. Edinilen bilgiye göre, yer testleri tamam-
lanan ANKA’nın bir ya da iki ay içinde deneme 
uçuşlarına başlaması bekleniyor. Savunma bü-
rokratları şimdiden mevcut ihracat pazarlarını da 
incelemeye aldı. Özellikle Ortadoğu ülkelerinin 
ANKA’ya talip olduğu dile getiriliyor.
    Temmuz ayında hangardan çıkan ve kamuoyu-
na tanıtılan ANKA gökyüzüne ‘merhaba’ demek 
için gün sayarken, ikinci insansız hava aracı da yol-
da. Proje kapsamında 2012’de 3 adet Türk İnsan-
sız Hava Aracı’nın (TİHA) üretilip Hava Kuvvetle-
ri Komutanlığı’na teslim edileceği belirtiliyor. Daha 
sonra seri üretime geçilmesi hedefl eniyor. Türk 
mühendislerinin çalışmalarının ürünü olan ANKA, 
gelişmiş kameralarla, gece gündüz her türlü hava 
şartında, keşif gözetleme ve istihbarat görevleri-
ni yerine getirebilecek. 17 metre kanat açıklığı, 9 
metre boyu, 1,70 metre yüksekliği bulunan uçak, 
yılan hikâyesine dönen teslimat süreci sonunda 
İsrail’den aldığımız Heron’lara da rakip olacak.

MUSTAFA TURAN İSTANBUL

-Anayasa paketinin kabul edilmesinden 
sonra oluşturulan Hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu’nun (HSYK) yeni yapısı yargının 
asıl sorunlarını çözmeye yönelik kararlar alma-
ya başladı. Eski Kurul, ağır iş yükü altında ezi-
len İstanbul’daki sulh ceza mahkemelerinin sa-
yısının artırılması konusunu bir türlü çözemiyor-
du. Yeni kurul ise göreve başladıktan 2 ay son-
ra İstanbul sulh ceza mahkemelerinin sayısını 
3’ten 7’ye çıkarttı. Böylece karşılıksız çek dava-
larının 22 bini geçtiği İstanbul sulh ceza mahke-
melerinde görülen davalar ivedilik kazanmış ola-
cak. Çünkü şimdiye kadar yıllardır süren davalar 
zaman aşımından düşüyor, suçlular cezasız kalı-
yor, alacaklı da alacağından oluyordu.  

İstanbul Adliyesi’nde 3 sulh ceza mah-
kemesi bulunuyor. İstanbul 1. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde 7 bin 346, İstanbul 2. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde 7 bin 500 ve İstanbul 3. Sulh 
Ceza Mahkemesi’nde ise 7 bin 230 çek davası 
görülüyor. Toplamda dosya sayısı 22 bini geçi-
yor. Ülke geneline vurulduğunda bu rakam mil-
yonları buluyor. Dosya yoğunluğu nedeniyle ki-
litlenme noktasına gelen mevcut mahkemeler, 3 
yıl sonrasına duruşma günü veriyor. Birkaç cel-
sede bitmesi gereken çek davaları yıllarca sürü-
yor ve en sonunda da zaman aşımından düşü-
yor. Suçlular cezasız kalıyor, alacaklı da alaca-
ğından oluyor. Geciken adaletin en çok mağ-
dur ettiği kesimlerin başında da işadamları ge-
liyor. Karşılıksız çekler için açılan davalar zama-
naşımına uğradığından birçok işadamı, şirketi-
nin kapısına kilit vuruyor.

Bu durumdan Sulh Ceza Mahkemesi 
hâkimleri de şikâyetçi. Hâkimlerin talebi üzerine 
İstanbul İl Adalet Komisyonu yıllardır yeni mah-
kemelerin kurulmasını istiyordu. HSYK, bu tale-
bi yıllardır görmezden geliyordu. HSYK’nın ya-
pısını da değiştiren anayasa paketinin referan-
dumda kabulüyle kurulun yapısında köklü de-
ğişikliklere gidildi. Yapılan değişiklikler sonra-
sı oluşturulan kurul, yargının gerçek sorunlarıyla 
ilgilenmeye başladı. Kurul, göreve başladıktan 2 
ay sonra sulh ceza mahkemelerindeki iş yükünü 
azaltacak bir karar aldı. Kurul 13 Aralık 2010 ta-
rihli kararla İstanbul 15. ve 16. Asliye Ceza mah-
kemeleri ile İstanbul 4. ve 5. Çocuk mahkemele-
rini kapattı. Onların yerine İstanbul 4., 5., 6. ve 
7. Sulh Ceza mahkemeleri kuruldu. Yeni kuru-
lan mahkemelere hakim atamaları yapıldı. Yeni 
sulh ceza mahkemeleri bu hafta içerisinde göre-
ve başlayacak.  Sulh ceza mahkemesi hâkimleri 
yeni mahkemelerin kurulmasından memnun. 

Cumhurbaşkanı 
Gül’ün uçurduğu 
ANKA, 2012’de 
terörist kovalayacak

Mahkeme sayısı arttı, 
çek-senet davaları 
hızlanacak

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nde  
incelemesinde, ANKA’yı simülatörden kumanda etmişti.
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Balyoz darbe planı 
soruşturma savcı-
larını görevden al-
masıyla gündeme 
gelen Aykut Cengiz 
Engin, İstanbul 
Adliyesi’nde en 
fazla soruştur-
ma yürütüp, 
rekor iddiana-
me yazan özel 
yetkili savcılar 
Hikmet Usta ve 
Bilal Bayraktar’ı 
duruşma savcısı 
yaptı.

İstanbul 12. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki 
duruşmaya tutuklu 
sanıklar Boğaç 
Kaan Murathan, 
Bedirhan Şinal, 
Bayram Demir, 
Seyhun Zaim, 
Bora Ballı ile 
tutuksuz sanık 
Murat Aplak 
katıldı.
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-Kayseri Cumhuriyet Başsav-
cısı Mehmet Siyami Başok, 

CHP’nin gündeme getirdiği Kay-
seri Büyükşehir Belediyesi’ndeki 
yolsuzluk iddialarıyla ilgili yazılı 
bir açıklama yaptı. Başok, Başsav-
cılık tarafından yürütülen işlemler-
de, ‘ifadelerin gizlendiği, bazı so-
ruşturma mekanizmalarının işle-
tilmediği, kasıtlı olarak eksik so-
ruşturma yapılarak olayın kapatıldığı’ şek-
lindeki iddiaları yalanladı. Açıklamada, ko-
nuyla ilgili sunulacak yeni bilgi ve belgele-
rin değerlendirileceği belirtildi. Başsavcı Ba-
şok, konuyla ilgili dört ayrı soruşturma yü-
rütüldüğünü, bunlardan birinde sanık Hacı 

Ali Hamurcu’nun mahkûm ol-
duğunu hatırlattı. İkincisinin ko-
vuşturmaya yer olmadığı kara-
rı ile sonuçlandığını, üçüncüsü-
nün yargılama, sonuncusunun 
da soruşturma aşamasında ol-
duğunu bildirdi. Başok, Beledi-
ye Başkanı Mehmet Özhaseki 
dahil ismi geçenlerin hepsinin 
ifadelerinin alındığını kaydet-

ti. Soruşturma sonunda da ‘kovuşturmaya 
yer olmadığı’ kararının verildiğini hatırlat-
tı. Bu kararın, itiraz hakkı olan Hamurcu’ya 
14.03.2008 tarihinde cezaevindeyken teb-
liğ edildiğini ancak ondan herhangi bir iti-
raz gelmediğine dikkat çekti. KAYSERİ CİHAN

-CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, potan-
siyel ölüm riski bulunduğu gerekçesiyle yat-

tığı hastaneden Adli Tıp Kurumu’na gönderilme-
sine izin verilmeyen Ergenekon sanığı Mehmet 
Haberal için tahliye istedi. Ersin, TBMM’de dü-
zenlediği basın toplantısında, Haberal’ın yargıç-
lara tazminat davası açtığını, 9 yargıcın tazminata 
mahkum olduğunu, bu kararın da Yargıtay tara-
fından onandığını hatırlattı. Ardından, “Yargıtay 
kararından sonra Haberal ve yargıçlar arasında 
objektif husumet oluşmuştur. Bu davaya bakan 
yargıçların derhal dosyadan el çekmesi gerekir.” 
iddiasında bulundu. CHP Milletvekili, Yargıtay 
kararından sonra Haberal’ın reddihâkim talebin-
de bulunduğunu, bu talebin geri çevrildiğini ifade 
ederek, “Daha sonra 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 
itiraz yapılıyor. Bu mahkeme de ret kararı veriyor. 
Bu mahkemenin yargıçları da tazminata mahkum 
olmuş. Haberal’a tazminat ödemeye mahkum ol-
muş yargıçların davaya bakmaya devam etmesi 
tam bir skandaldır.” diye konuştu. ANKARA ZAMAN

Üzerimize düşeni yaptık, yeni
belge varsa ortaya konulsun

CHP’li Ersin, Haberal 
için tahliye istedi
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-Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, As-
teğmen Kubilay’ın şehit edildiği “Me-

nemen olayının” yakın tarihin en vahim, 
dokunaklı ve üzücü olaylarından biri oldu-
ğunu söyledi. Türkiye’nin pek çok tahrik ve 
provokasyona rağmen birlik ve beraberliği-
ni muhafaza ettiğini hatırlatan Başbakan, 
“İnanıyorum ki geçmişte bütün karanlık 
girişimlere karşı bütünlüğünü, sağduyu-
sunu muhafaza eden milletimiz, bundan 
sonra da her türlü tahriki boşa çıkaracak, 
her türlü provokasyona karşı göğsünü siper 
etmeye devam edecektir.” dedi. 

 Menemen olayının 80. yıldönümü nde-
niyle Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan 
açıklamada Başbakan Erdoğan, menfur saldırı-
yı ‘şiddet ve esefl e’ kınadı. “Menemen olayın-
da da görüldüğü gibi, toplumsal huzurumuza 
kasteden hiçbir girişim, birlik ve beraberliği-
mize, gelecek ideallerimize asla gölge düşüre-
memiştir, düşüremeyecektir.” diyen Erdoğan, 
“Milletimiz her türlü provokasyon karşısında 
sükûnetini, sağduyusunu koruyarak, bütünlük 
içinde, el ele, muasır medeniyetler seviyesinin 
üzerine çıkma hedefi ne doğru hızla ilerlemek-
tedir.” ifadelerini kullandı. ANKARA ZAMAN

Başbakan Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 80 yıl önceki Menemen olayı gibi 
pek çok tahrik ve provokasyon yaşadığını söyledi. Asteğmen Kubilay’ın 
şehit edilişini ‘şiddet ve esefl e’ kınayan Erdoğan, toplumsal hu-
zura kasteden hiçbir girişimin başarılı olamayacağını belirtti.

Ankara Üniversitesi 
Haymana Meslek 
Yüksekokulu’nun 
yeni binasının açılış 
törenine katılan 
Prof. Dr. Burhan 
Kuzu’ya öğrenciler, 
yumurta yerine 
çiçek attı. Kuzu 
da öğrencilere 
teşekkür etti. 
FOTOĞRAF: CİHAN, 
MUSA TAŞPINAR

haber turu

Erbakan il il dolaşacak

HAS Parti, Anıtkabir’de

Baykal’a duruşma çağrısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, 26 
Aralık’ta Trabzon’da ilk seçim konuşmasını yapacak. 
Partisinin Trabzon’daki il kongresine katılacak olan 
Erbakan, daha sonra 20’ye yakın şehirde partisi tara-
fından düzenlenen mitinglere katılacak. Milli Görüş 
lideri, Eyüp Sultan Camii’nde kıldığı cuma namazı-
nın ardından seçim çalışmalarını başlatmıştı.

Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) Genel Başkanı 
Numan Kurtulmuş ile parti heyeti, Anıtkabir’i ziyaret 
etti. Mozoleye çelenk koyup, saygı duruşunda bulu-
nan Kurtulmuş, Anıtkabir özel defterine şunları yaz-
dı: “Partimiz bu ülkede kamplaşma yerine diyaloğu, 
kavga yerine kardeşliği esas alan bir üslupla siyaset 
yapacaktır. Rehberimiz şahsınızda bütün kahraman-
larımızın ortaya koyduğu inanç ve kararlılıktır.”

Van’da yumurtalı saldırıya uğrayan CHP Antalya 
Milletvekili Deniz Baykal ile CHP’li milletvekille-
rinden Ali Rıza Ertemür, Enis Tütüncü, Ensar Öğüt 
ve Şevket Köse, ilgili mahkeme tarafından 11 Mart 
2011’de yapılacak duruşmaya çağrıldı. Baykal ile 
diğer vekiller ‘tanık sıfatıyla’ dinlenecek. Baykal, 
nisan ayındaki yumurtalı saldırıya ilişkin AK Parti 
yöneticilerini sorumlu tutmuştu.

HABİB GÜLER ANKARA

-   Kemal Kılıçdaroğlu ile başlayan CHP’deki de-
ğişim, geleneksel olarak yayınlanan ‘Menemen 

mesajı’na da yansıdı. Kubilay olayını, yıllardır ‘rejim-
le hesaplaşmak isteyen kesimler var’ iddiasıyla anan 
CHP, bu yıl çok farklı bir dil kullandı. CHP lideri 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kubilay’ı anma mesajında, 
önceki yılların aksine ‘gericiler, irtica yanlıları, ay-
rılıkçılar, cumhuriyetin yeminli düşmanları, tertip, 
saldırı, ihanet’ gibi ifadelere yer verilmedi. Kılıç-
daroğlu, toplumun hiçbir kesimini hedef almayan 
mesajında ‘kardeşlik, ulusal birlik ve cumhuriyeti 
koruma kararlılığı’ vurgusu yaptı.
    Kılıçdaroğlu, 23 Aralık 1930 tarihinde İzmir’in Me-
nemen ilçesindeki bir provokasyon sonucu şehit edi-
len asteğmen Kubilay’ı anma törenleri için yayımladığı 
mesajda, geçen yıl selefi  Baykal’ın kullandığı ağır dili 
yumuşattı. Baykal’ın mesajındaki bazı satırları aynen 
kullanan CHP lideri, geçen yılki mesajda yer alan bazı 
satırları metinden çıkardı. Kılıçdaroğlu’nun Kubilay 
mesajında ise şu ifadelere yer verildi: “Menemen’de 
şehit edilen asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın, 80 
yıl önce Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkma karar-
lılığı, bugün de ulusal birliğimizi ve Cumhuriyetimizi 
koruma kararlılığımızın temel harcıdır. Gazi Mustafa 
Kemal’in önderliğinde kurulan ve tam bağımsızlık, 
toprak bütünlüğü, laik cumhuriyet, kardeşlik ve de-
mokrasi diye diye yoluna devam eden Türkiye Cum-
huriyeti, sonsuza kadar bu yolculuğunu kararlılıkla 
sürdürecektir. Kubilay’ın şehit edilişinin 80. yıldö-
nümünde CHP olarak diyoruz ki, ne tapu senedi-
miz olan Lozan’ın delinmesine, ne de Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeni-
yetler  seviyesinin temel unsuru olan çağdaş yaşam 
tarzımıza el uzatılmasına izin veririz.”
 Öte yandan bugün Menemen’de yapılacak 
anma töreni öncesinde, provokasyon endişesiyle 
sıkı güvenlik önlemleri alındı. 

MUSA TAŞPINAR ANKARA, CİHAN

-TBMM Anayasa Komisyonu 
Başkanı Burhan Kuzu, BDP’nin 

başlattığı ‘iki dil’ tartışmasını eleştir-
di. “Yanlış bir yöntem, sonu olmayan 
bir yöntem. Çıkmazdır orası.” diyen 
Kuzu, BDP’lilerden bir an önce bu fi -
kirden vazgeçmelerini istedi.
 Kuzu, Ankara Üniversitesi Hay-
mana Meslek Yüksekokulu yeni bi-
nasının açılış törenine katıldı. Tören 
sonrasında basın mensuplarının so-
rularını cevaplayan Kuzu, BDP ta-
rafından gündeme getirilen ‘iki dil’ 
tartışması ile ilgili; idari özerklik tanı-

mının teorik olarak tartışılabileceğini 
ve buna hukuken bir engelin bulun-
madığını söyledi. Ancak bu konunun 
bir siyasi parti lideri tarafından gün-
deme getirilmesini doğru bulmadığı-
nı belirten Kuzu, şöyle konuştu: “Bir 
siyasi partinin genel başkanı düze-
yinde birisinin çıkıp da, ‘Anayasa ne 
yazarsa yazsın, biz fi ilen iki dil ve iki 
bayraklı bir yönetimi başlatıyoruz.’ 
dediği zaman orada anayasaya açık-
ça aykırı bir tutum içine girmiş olur-
sunuz. Savcılık ne yapar, ne yapmaz 
onu bilemem. Yapılanın suç olduğu 
ortada. Yöntem de yanlış. Bu yollarla 

hiçbir devlet sokakta kurulmamıştır. 
Önüne her gelen ‘ben hukuk dinle-
mem’ derse bunun sonu gelmez.”
 BDP lideri Selahattin Demirtaş’ın 
Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin ile 
görüşmesi sonrası ‘biraz daha fark-
lı mesaj’ verdiğini hatırlatan Kuzu, 
“O mesaj üzerinden gidilmesi lazım. 
Aksi halde Türkiye’ye iyilik yapmış ol-
mayız. Teorik olarak ifade özgürlüğü 
bağlamında konuşulabilen şeyler bizi 
çok rahatsız etmez. ‘Fiilen uygulama-
ya geçeriz’ dediğiniz zaman müesses 
nizamın kendi güçlerini de karşınızda 
bulursunuz.” ifadelerini kullandı.

-BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, 
BDP’nin ‘iki dil ve iki bayrak’ konu-

sundaki taleplerini hezeyan olarak niteledi. 
Bunları, PKK terör örgütünün talepleri olarak 
değerlendiren Topçu, “Bunlar millet tarafından 
kâbusa çevrilir. Bu millet bunlara izin vermez.” 
dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu 
hastanede ziyaret eden Topçu, çıkışta yaptığı 
açıklamada, ‘iki dil, iki bayrak taleplerinin terör 
örgütü PKK’nın, dağda olduğu gibi siyasi alan-
da da umudunu kaybetmesinin bir göstergesi’ 
olduğunu söyledi. BBP lideri şöyle konuştu: 
“Ankara’nın turuncu koltuklarına alışmış 
olanlar kaygı içerisindeler, onun için böyle ipe 
sapa gelmez lafl ar ediyorlar. Bin yıllık terkipte 
birlikte olmuş bu millet, devleti, bayrağı, dili 
bir; vatanı bir olarak kabul ediyor. Tabii ki 
insanlar anadan getirdiği örfü, geleneği, dili 
yaşayacak. Ancak bu hezeyanlara, ihanete ve 
gafl ete varan lafl ara millet topyekûn cevap ve-
recektir. Seçimde turuncu koltuklara alışmış 
PKK’lıları silip atacaktır.” ANKARA CİHAN

-Anayasa Mahkemesi, Siyasi Partiler 
Kanunu’nun 108’inci maddesini iptal 

etti. Söz konusu maddenin iptal edilmesiy-
le birlikte, kapatma davası açılan bir parti 
kendisini feshetmesi durumunda, açılan dava 
düşebilecek. Bugün Gazetesi’nin haberine göre 
Anayasa Mahkemesi, bu kararı ‘örgütlenme-
sini tamamlamadan 2002 seçimlerine katıldığı’ 
gerekçesiyle hakkında kapatma davası açılan 
DEHAP davasına ilişkin olarak aldı. Siyasi Par-
tiler Kanunu’nun 108’inci maddesi, “Bir siyasi 
partinin kapatılması için dava açıldıktan sonra 
o partinin yetkili organı tarafından verilen 
kapanma kararı, Anayasa Mahkemesi’nde açıl-
mış bulunan kapatma davasının yürütülmesine 
ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak 
hukuki sonuçlara hükmedilmesine engel değil-
dir.” hükmünü içeriyordu.
 Özgürlük ve Demokrasi Partisi (ÖZDEP), 
kendisini feshetmesine rağmen 108. maddeye 
dayanılarak Anayasa Mahkemesi tarafından 
kapatılmıştı. Anayasa Mahkemesi, siyasi parti 
kapatma davalarında geçmişte de Siyasi Par-
tiler Kanunu’na müdahale etmiş, ancak bunu 
kapatma iradesi yönünde kullanmıştı. 

-Son zamanlarda adı Demokrat Parti (DP) 
genel başkan adaylığı için geçen eski başba-

kanlardan Tansu Çiller, yakın çevresine bu durum-
dan rahatsızlığını iletti. Mevcut Genel Başkan Hü-
samettin Cindoruk’un kendisini partinin başında 
görmek istediklerine yönelik açıklamalarını ‘sami-
mi bulmadığını’ belirten Çiller’in, “Ortada fol yok, 
yumurta yok.” değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.  
Edinilen bilgilere göre Çiller, yakın çevresine, “Ben 

durduğum yerde duruyorum, ama sürekli de-
dikodular çıkıyor. Bunların hiçbiri doğru de-

ğildir. Ben adayım demedim ki. Nedir 
bu eleştiriler? Daha ortada fol yok, 

yumurta yok. Bunların konuşulma-
sı beni üzüyor.” açıklaması yaptı. 

Değerlendirmelerini sürdüreceği 
kaydedilen Çiller’in, yeni yılla 

birlikte kamuoyuna açıklama 
yapacağı da ifade edildi. AN-

KARA ANKA

CHP’nin ‘Kubilay 
mesajı’nda ‘irtica’ 
gitti, ‘kardeşlik’ geldi

İki dil tartışması, yanlış ve 
sonu olmayan bir yöntem

Topçu: Millet, iki dil iki 
bayrağa izin vermez

Parti kendini
feshederse kapatma 
davası düşecek

‘Ortada fol yok, yumurta yok’

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Menemen olayı-
nın 80. yıldö-
nümüne ilişkin 
mesaj yayım-
ladı. FOTOĞRAF: 
ZAMAN, ALİ ÜNAL

Milletimiz her türlü provokasyona
karşı göğsünü siper edecektir
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Joost 
Lagendijk

İki dil, çok yanlış anlama 
Türkiye’de bazı klişeler var: Mesela batıdaki büyük 
şehirlerle doğudaki küçük köyler arasında muazzam 
farklılıklar olduğunu söylemek gibi. Ya da ülkenin 
bütün bölgelerinde zenginlerle yoksullar arasında 
derin bir uçurum olduğu gözleminde bulunmak gibi. 
Lakin bazı meselelerde ülke bir bütün olarak dünya-
nın geri kalanındaki gelişmelerden yalıtılmış görünü-
yor. Katı bir zihniyete veya devleti örgütlemenin belli 
bir şekline saplanıp kalmış izlenimi veriyor. Dışarı-
daki tecrübelerden ders çıkarmayı ya da ülke içindeki 
mantıklı tavsiyelere kulak vermeyi beceremiyor ve 
istemiyor. Bu dar görüşlü yaklaşımın en bariz örneği, 
Kürtçenin kullanımına dair süregiden tartışma.

Geçen hafta BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, 
iki dilin, yani Türkçe ve Kürtçenin ülkenin güneydo-
ğusunda hayatın her alanında çok daha fazla kulla-
nılması gerektiğini ve kullanılacağını söyleyerek yeni 
bir tartışma başlattı. Verdiği örnekler arasında iki dilli 
tabelalar, dükkânlarına Kürtçe isimler veren esnaf-
lar ve köylerle mahallelere Kürtçe isimlerinin iadesi 
gibi hususlar vardı. İktidar partisinin birçok temsilcisi 
derhal tepki gösterme lüzumu hissetti ve söylenenleri 
‘kışkırtma’ diye niteleyerek kınadı. Ordu da aniden 
derin uykusundan uyandı ve cumhuriyetin bazı temel-
lerinin yıkılmasını asla kabul etmeyeceğini açıkladı. 
CHP lideri Kılıçdaroğlu ise emniyet şeridinden gitmeyi 
tercih etti ve partisinin kurultayında bu konuda hiçbir 

fi kir beyan etmedi.
Bu tür tepkiler, Türkiye’de 

hangi çağda yaşadığımızı 
merak etmenize yol açıyor. 
Birkaç yıl önce Kosova’nın 
güneyine yaptığım bir se-
yahati hatırlamadan ede-
medim. Sırplarla Arnavutlar 
arasındaki kanlı iç savaşın 
yaralarını sarmakta olan bir 
ülke Kosova. Asırlardır farklı 
grupların (Sırplar, Arnavutlar, 
Türkler ve Romanlar) barış 

içinde bir arada yaşadığı bir kent olan Prizren’e gittik. 
Ülkenin geri kalanında yıllarca yaşanan savaştan sonra 
bile durum böyleydi. Tabelaların dört dilde, evet, dört 
dilde yazıldığını gördüğümde çok şaşırmıştım. Sunula-
cak haberlerin çeşitli dillerde kaydedildiği bir stüdyoyu 
ziyaret ettik. Oradakilere bunun nasıl mümkün oldu-
ğunu sorduğumda, bana hayretle baktılar. İnsanların 
kendi dillerini konuşmak istemelerinde şaşılacak ne 
vardı ki? Elbette Prizren’de yaşayanların büyük kısmı, 
çoğunluğun dili olan Arnavutçayı konuşuyordu. Fakat 
bunun yanında diğer diller de hissedilir şekilde kulla-
nılıyordu. Sorun yoktu yani.

Küçük, savaş yorgunu ve istikrarsız Kosova bu 
dilsel çeşitliliği benimseyebiliyorsa, büyük, güçlü ve 
nispeten huzurlu Türkiye niye bu yönde düşünmeyi 
bile başaramıyor? Tahminim o ki en nihayetinde Kürt-
çe tabelalar ve köy isimleri Türklerin büyük çoğunluğu 
tarafından kabul edilecek. Hararetli tartışmalarla geçen 
yılların ardından, muhtemelen büyük yaygaralar kop-
maksızın öylece uygulamaya konuverecek. Üniversite-
lerde başörtüsü meselesiyle ilgili ne olduğuna bakın.

Asıl büyük engel Kürtçe eğitim olmaya devam 
edecek. Bu noktada mevcut tıkanmayı aşmanın en 
iyi yolu, uçları baypas etmek. Bir uçta, devlet okulla-
rında Kürtçe eğitime külliyen karşı çıkan geleneksel 
tutum var. Diğer uçta ise, buna tepki mahiyetinde, 
Kürt çoğunluklu bölgelerde Türkçenin yerini tümüyle 
Kürtçenin alması talebi. İki seçenek de gerçekçi 
değil ve dışarıdaki bütün bilinen örneklerle ve Türk 
uzmanların mantıklı önerileriyle çelişki arz ediyor.

Dünyada iki dilli eğitimin birçok farklı modeli 
var. Bazı modellerde iki dil eşit şekilde geliştiriliyor 
ve belli sınıfl ar tek dilde, diğerleri ise iki dilde eğitim 
veriyor. Bazı modellerde de birinci sınıfta çocuğun 
en iyi bildiği dile dayanan bir geçiş programı kullanı-
lıyor. Bugün mühim olan şey, Türkiye için alelacele 
karışık bir modele karar vermemek. Bu, bir bölgeden 
diğer bölgeye bile farklılık gösterebilir.

Yapılması gereken şey, ilk önce bilgiye dayalı 
bir ulusal tartışma yürütmek ve sonrasında bütün 
modellerle bağdaşması gereken temel taleplere dair 
bir karara varmak. Sözgelimi: Türkiye’deki bütün 
öğrenciler Türkçe öğrensin, fakat bazıları bir ikinci 
dil de öğrenebilsin. Bu, Türkiye’nin bir bütün olarak 
artık geriden gelmediğini ve iyi yönetildiğinde, çeşit-
liliğin tehdit değil zenginlik olduğu gerçeğini kabul 
ettiğini gösterecektir. j.lagendijk@zaman.com.tr

Türkiye’deki bütün öğ-
renciler Türkçe öğrensin, 
fakat bazıları bir ikinci 
dil de öğrenebilsin. Bu, 
Türkiye’nin bir bütün ola-
rak geriden gelmediğini ve 
iyi yönetildiğinde, çeşitli-
liğin tehdit değil zenginlik 
olduğu gerçeğini kabul 
ettiğini gösterecektir. 

-Wikileaks internet sitesi, Amerikan gizli diplo-
matik yazışmalarını yayınlamaya devam ediyor. 

İngiliz Guardian gazetesinin dün yayımladığı Wiki-
leaks belgelerinde, İngiliz yetkililerin, Bangladeş'teki 
binlerce medresenin müfredatını ABD ile değiştirme-
ye çalıştıklarının ortaya çıktığı iddia edildi. ABD'nin 
Bangladeş için terörizmle mücadele taktiklerinin tar-
tışıldığı bir yazışmaya göre, ABD'nin Dakka Büyükel-
çisi James Moriarty, planlarına, Bangladeş Başbakanı 
Şeyh Hasina'dan, düzensiz medreseler için standart 
bir müfredat geliştirilmesi ve uygulanmasının isten-
mesinin dahil olduğunu yazıyor.

Bu yöndeki adımları, ABD hükümetine bağ-
lı Kalkınma Dairesi'nin Bangladeş hükümetine, 
medrese "müfredat geliştirme programı" teklifi ni 
sunması izliyor. Bangladeş'te yaklaşık 64 bin med-
rese bulunuyor. Çocuklarını geleneksel okullara 
gönderemeyen ailelere çoğunlukla ücretsiz eğitim 
imkanı sağlayan medreseler, ülkedeki eğitim siste-
minin önemli bir parçası olarak görülüyor. 

WIKILEAKS EL FETİH-HAMAS KAVGASINI ALEVLENDİRDİ
Wikileaks'in sızdırdığı bir başka belgeye göre, 2007 
yılında El Fetih ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde 
yaşanan çatışmalar sırasında, İsrail iç istihbarat ser-
visi Şin Bet'in Başkanı Yuval Diskin, ABD'li yetkili-
lere, El Fetih yetkililerinin, Hamas'ın bölgede artan 
gücüne karşı İsrail'den yardım istediklerini öne sü-
rüyor. Diskin'in, "Kaybetme noktasına yaklaşıyorlar 
ve bizden Hamas'a karşı saldırıda bulunmamızı is-
tediler." diyor. El Fetih, iddiaları yalanlarken, bunu 
Hamas ile aralarındaki ayrılığı daha da büyütmeye 
yönelik komplo teşebbüsü olarak yorumladı. Hamas 
liderlerinden Dr. Salah El-Berdevil ise Wikileaks'in 
sızdırdığı belgelerin son derece "kritik" olduğunu 
söyledi. Berdevil, buna alet olanların vatana ihanet 
suçundan cezalandırılmaları için haklarında dava 
açabileceklerini söyledi. DIŞ HABERLER SERVİSİ

-Türk halkının yoğun ilgisine mazhar olan ülkelerden Sudan’da 
Türklere olan ilgi ve sevgi her geçen gün artıyor. Sudanlı bir 

aile yeni doğan kız çocuğunun ismini Özlem koydu. Kimse Yok Mu 
Derneği’nin Sudan gönüllülerinden olan Özlem Erdoğan’ın komşusu 
Sudanlı Halime Beşir, doğan kızına Özlem ismini verdi. Halime Beşir 
yaptığı açıklamada, doğan çocuğunun erkek olması durumunda, Öz-
lem hanımın eşinin ismi olan Orhan ismini koyacaklarını da belirtti. 
Yaklaşık bir buçuk yıl önce Sudan’a gönüllü olarak geldiklerini belir-
ten Özlem Erdoğan, Halime hanımla komşu olduklarını ve bir çok şeyi 
paylaştıklarını belirtti. Kısa sürede Halime hanımla samimi olduklarını 
belirten Özlem Erdoğan, Halime’nin çocuğuna kendi ismini koyduğu-
nu duyunca çok şaşırdığını belirtti. Özlem Erdoğan, Beşir’in eşi ve 5 ço-
cuğuyla birlikte evlerinin hemen yanında bulunan inşaat alanındaki ça-
dırda yaşadığını söyledi. Zor şartlarda yaşayan Beşir ailesine zaman za-
man yardımda bulunduklarını söyleyen Özlem Erdoğan, Halime’nin 
de kendisine Sudan’a adapte olmasında ve Arapçayı öğrenmesinde 
büyük fayda sağladığını belirtti. BİLAL ŞAHİN HARTUM

ABD, Bangladeş’te 
medrese müfredatını 
değiştirmek istemiş

Sudanlı aile, çocuklarına Türk 
gönüllüsünün ismini verdi  

ABDULAH BOZKURT ANKARA

-Türkiye'ye ilk defa resmi bir ziyaret 
gerçekleştiren Sırbistan Meclis Baş-

kanı Slavica Djukic-Dejanovic, ülkesi açı-
sından Türkiye ve bölge ülkeleri ile iliş-
kilerin geliştirilmesinin Avrupa Birliği ile 
bütünleşme sürecinden çok daha önemli 
gördüklerini söyledi. Zaman'a özel mü-
lakat veren Sırp Meclis Başkanı, Türk 
dış politikasını överek “Türk diplomasisi 
Sırbistan'ın ve bölgenin karışık durumun 
herkesten daha iyi anlamış durumda ve 
bize çok yardımcı oldu. Batıya kıyasla 
Türkiye'nin yaklaşımı bize çok daha ya-
kın geldi.” şeklinde konuştu.

Bölgesel sorunların ancak bölgesel iş-
birliği ve diyalogla çözülebileceğine inan-
dıklarını vurgulayan Djukic-Dejanovic, 
“Biz şunu gördük. Eğer bölgesel işbirliği 
konusunda sorunlar başkaları tarafından 
çözülürse bu faizli olarak bize geri dö-
nüyor. Bölgesel işbirliği şart” dedi. Sırp 
meclisindeki Türk-Sırp Dostluk Grubu-
nun 10 üyesi olduğunu belirten kadın 
meclis başkanı “250 üyeli meclisimizde 
en çok üyeye sahip dostluk grubunun 
13 üyeli olduğu ve birçoğunun dört-beş 
üyeye sahip olduğu göz önüne alınınca, 
Türkiye üst kategoride yer alıyor” şeklin-
de konuştu.  

İki ülke arasında tarihi, kültürel ve 
geleneksel bağlar bunduğunu hatırlatan 
Djukic-Dejanovic iki dil arasındaki or-
taklığa dikkat çekerek “Ortak kelimemiz 
9000 den fazla. 6 tane padişah hanımı 
Sırp idi. Mutfağımız ortak. Buradan yola 
çıkarak ikili ilişkilerimiz geliştirebiliriz. 
Bunun başka alternatif yok. Her iki ül-
kede buna direnecek guruplar var ama 
eninde sonunda onlarda bunu kabul 
edecekler ve başka seçenekleri olmadığı-
nı anlayacaklar.” ifadelerini kullandı.

Türk yatırımcıları ülkesine davet eden 
Meclis Başkanı “Türk yatırımlarının Bul-
garistan ve Romanya'da neler yaptıklarını 
çok iyi takip ediyoruz. Mevkidaşım Meh-
met Ali Şahin gelecek sene iadeyi ziyaret 
yapacaklarını söylediler. Gelirken Türk iş 
adamları heyeti de getirmesini istiyoruz” 
dedi. Sırp Meclis Başkanı ayrıca ülkesinin 
İslam ülkeleri ile ilişkilerinin geliştirilmesi 
konusunda Türkiye'nin köprü rolü oyna-

yabileceğini de sözlerine ekledi.
Türkiye Sırbistan arasındaki diya-

logun bir benzerini Sırbistan ile Ko-
sova arasında Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan'ın başlatabileceğini belirten Sırp 
Meclis Başkanı, Türk başbakanın Sırbis-
tan cumhurbaşkanı ile çok yakın kişisel 
dostluğu olduğunu ayrıca Kosova'daki 
etnik Arnavutlar üzerinde büyük kre-
disi olduğunu hatırlattı. Meclis Başkanı 
“siyasi sorunları şu anda çözmek çok 
zor görünüyor. Zaten konu uluslararası 
platformlara taşındı. Kosova konusunda 
hala derin nefret var. Belki bu acıları ya-
şamamış yeni nesiller ileride daha kolay 
çözebilir. Ama Türkiye siyasi olmayan 
konularda diyalogu başlatabilir ve süreci 
geliştirebilir” şeklinde konuştu. Siyasi ol-
mayan konulara örnek olarak ‘kayıp ço-
cuklar konusunu' veren meclis başkanı, 
ileride savaşı yaşamamış neslin siyasi ko-
nuları daha rahat çözebileceğini kaydetti.

‘Türkiye bizim için 
AB’den daha önemli’

SIRP MECLİS BAŞKANI SLAVİCA DJUKİC-DEJANOVİC:

Son dönemde AB üyeliği konusunda attığı ciddi adımlarla dikkat çeken Sırbistan'ın Meclis Başkanı, ülkesi için An-
kara Belgrad ilişkilerinin AB sürecinden daha önemli olduğunu kaydetti. Zaman’a konuşan Dejanovic, 
Başbakan Erdoğan'ın Kosova-Sırbistan ilişkilerinde arabulucu olabileceğini belirtti.

SERVET YANATMA İSTANBUL

-İstanbul İran ile batı dünyası arasında nük-
leer müzakerelere ev sahipliğine hazırlanır-

ken Türkiye sürece desteğini tekrarladı. Dışişleri Ba-
kanı Ahmet Davutoğlu geçici olarak İran Dışişleri 
Bakanlığı’na atanan Ali Ekber Salihi ile dün bir ara-
ya geldi. Davutoğlu ocak ayının son günlerinde ger-
çekleşecek nükleer buluşmaya Ankara’nın her tür-
lü katkıyı yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Bakan 
“arabuluculuğa hazırız” yerine talep gelmesi duru-
munda “Elimizden gelen her şeyi yaparız.” Mesajı 
vermeyi tercih etti.

       Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) bugün 
gerçekşecek 11. Devlet ve Hükümet Başkanları 
Zirvesi öncesinde dün Dışişleri Bakanları Konse-
yi toplandı. Toplantı çerçevesinde ikili görüşmeler 
gerçekleşirken bunlardan en dikkat çekeci Dışişle-
ri Bakanı Davutoğlu ile İran geçici Dışişleri Bakanı 
Salihi arasında yapıldı. Salihi göreve başladıktan 
sonra gerçekleşen ilk görüşme yüz yüze yapıldı ve 
bir saatten fazla sürdü. Görüşmede ikili ilişkiler ve 
bölgesel meseleler ele alınırken asıl İran’ın nükleer 
meselesi üzerinde duruldu. Bakan Davutoğlu ABD, 

Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin, artı Almanya’dan 
oluşan P5+1 grubu ile İran arasında Cenevre’de 
gerçekleşen müzakerelerden  memnuniyetini dile 
getirdi. Ocakın son günlerinde İstanbul’da yapıla-
cak iki buluşma öncesi iki bakan gelinen son aşa-
mayı birbiriyle paylaştı. Türkiye diplomatik çözüm 
vurgusunu tekrarken İstanbul’daki buluşmada “her 
türlü katkıyı vermeye hazırız” görüşünü aktardı. İs-
tanbul buluşması için mekan ve tarih konusunda 
görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.  
 Bakan Davutoğlu açılışta yaptığı konuşmada 
ise  Türkiye’nin herhangi bir ülke ya da sorunu 
dışlamadan siyasi diyalog, güvenlik, ekonomik iş-
birliği, kültürel uyum ve hoşgörü ortamının oluş-
masını hedefl ediğini  bildirdi. Davutoğlu, EİT’in 
Türk dış politikasında önemli bir konumda bulun-
duğunu ve örgüt üyelerinin ortak tarihî, coğrafî ve 
kültürel bağlarının halkları birbirine kenetlediğini 
dile getirdi.  Bakan Davutoğlu, ulaştırma alanında 
önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, bu 
çerçevede yük taşımacılığı için İstanbul-Tahran-
İslamabad demiryolu hattının ve buna benzer 
birçok projenin gündemde olduğunu hatırlattı.

Ankara, nükleer krizde her türlü katkıya hazır

Gayri resmi olarak 
5-6 kez Türkiye'ye 
geldiğini ancak 
resmi olarak ilk defa 
geldiğini söyleyen 
Sırp Meclis Başkanı, 
“Benim yaşlarımda 
Türkiye'yi ziyaret 
etmeyen Sırp sayısı 
çok az” dedi. Sırp tu-
ristlerin Türkiye'den 
çok etkilendiğini 
belirten Sırp Meclis 
Başkanı, “turizm ve 
ticaret alanındaki 
ilişkileriniki ülke ara-
sındaki ön yargıların 
kırılmasında önemli 
olduğunu vurguladı.
FOTOĞRAF: AA,
EVRİM AYDIN

AB Konseyi Başkanı Herman 
Van Rompuy, Türkiye'nin bölge-
sinde çok daha aktif rol oynama-
ya başladığını belirterek katılım 
müzakerelerinden bir sonuç çık-
masından bile önce AB'nin, Tür-
kiye ile yakın ortaklık geliştirmesi 
gerektiğini söyledi. AB dönem 
başkanlığını Belçika'dan devral-
maya hazırlanan Macaristan'ı 
ziyaret eden Van Rompuy, Ma-
car Bilimler Akademisi'nde yap-
tığı konuşmada, AB'nin önemli 
komşusu Türkiye'yi 1999 yılında 
aday ülke olarak kabul ettiğini ve 
2005 yılında "katılım müzakere-
lerini" başlattığını hatırlattı. 

Müzakerelerle ilgili "Bunlar 

zor ve karmaşık. Fakat gelecek 
yıl daha da ilerleme şansımız var. 
Türkiye'yi AB standartlarına kıs-
men ulaştıran reform çabaları et-
kileyici sonuçlar verdi." diyen Van 
Rompuy, "Türkiye aynı zamanda 
çevresinde, her zamankinden 
daha aktif rol oynuyor, Suriye ve 
İsrail arasında arabuluculukta ya 
da Ermenistan'la bağlantılarını 
geliştirirken..." ifadesini kullandı. 

Türkiye'nin 4 üye ülke ve 
AB'nin kendisi gibi zaten G20 
üyesi olduğunu belirten Van Rom-
puy, "Bence AB, müzakerelerden 
bir sonuç çıkmasından bile önce, 
Türkiye ile yakın ortaklık geliştir-
melidir." diye konuştu. BRÜKSEL AA

Türkiye ile yakın ortaklık şart

SAYFA TASARIM: HAKAN SOBACI

Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu 
geçici olarak 
İran Dışişleri 
Bakanlığı’na 
atanan Ali Ekber 
Salihi ile dün bir 
araya geldi. 
FOTOĞRAF: AA,
ERHAN SEVENLER
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ABD Temsilciler Meclisi’nin ele alacağı tasarıları belirleyen ‘Kurallar Komitesi’, Ermeni tasarısını önceki gün sabahki oturumun gündemi-
ne almadı. Ancak tasarının hala gündeme gelme ihtimali var. Amerikan Kongresi’nde Türk ve Ermeni kuruluşları arasında ise 
lobi savaşı yaşanıyor. Tarafl ar, Kongre üyelerini kendi tezlerine destek vermeleri için telefon, e-mail ve faks yağmuruna tutuyor.

-ABD Temsilciler Meclisi’nde gün-
deme gelme ihtimali bulunan Er-

meni tasarısı, Türk ve Ermeni kuruluşlar 
arasında lobicilik mücadelesine yol açtı. 
Ermeni lobisi, Amerikan Kongresi tatile 
girmeden bu hafta tasarıyı ABD Temsilci-
ler Meclisi’nden geçirmek için bastırıyor. 
Türk resmî makamları ve sivil toplumu ise 
tasarının Temsilciler Meclisi gündemine 
gelmemesi için tüm gücünü sarf ediyor. 
Tasarısı, meclisin genel kurulda ele alacağı 
tasarıları belirleyen “Kurallar Komitesi” 
tarafından dün sabahki oturumun günde-
mine alınmadı, ancak tasarının hâlâ gün-
deme gelme ihtimali bulunuyor. 

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, 
1915 yılı olaylarını ‘’soykırım’’ olarak tanı-
masını isteyen tasarıyı engelleme girişim-
leri çerçevesinde, geçen haftaya göre daha 
fazla sayıda Kongre üyesine ulaştı. Büyü-
kelçi Namık Tan, Kongre üyelerini önce-
ki gün bizzat aradı. Tan, Kongre üzerinde 
etkisi olan ABD’nin eski dışişleri ve savun-
ma bakanları ile ulusal güvenlik danışman-
larıyla da gün içinde telefon görüşmeleri 
yaptı. Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı’yla 
da temaslar sürdürüldü. Büyükelçili-
ğin çabaları sonucunda Amerikan Ticaret 
Odası’nın devreye girmesi sağlandı. ABD 
Ticaret Odası yetkililerinin, Kongre üyele-
rine yönelik, Türkiye ile ilişkilerin önemine 
dikkati çekerek, bunun riske atılmaması ve 
ticari ilişkilere zarar verilmemesi gerektiği 
gibi uyarılarda bulunduğu öğrenildi. 

Türkiye için çalışan lobi şirketi aynı 
yöndeki çalışmalarını sürdürürken, 
ABD’deki Türk toplumu da konuyla ilgi-
li çok duyarlı davranıyor. ABD’de en çok 
sayıda Türk derneğini bünyesinde bu-

lunduran Türki Amerikan İttifakı (TAA) 
bir bildiri yayımlayarak Amerikan Kong-
resi üyelerini Ermeni tasarısına oy ver-
memeye, onun yerine toplumlararası 
uzlaşı çalışmalarına katkıda bulunmaya 
davet etti. TAA’nın teşvikleriyle çok sa-
yıda Türk, bölgelerini temsil eden Kong-
re üyeleriyle e-mail ve telefonla temasa 
geçerek tasarıya ilişkin kaygılarını bildir-

diler.  Diğer iki büyük Türk çatı kurulu-
şu Türk-Amerikan Dernekleri Asamble-
si (ATAA) ve Türk-Amerikan Dernek-
leri Federasyonu (TADF) da, Türk dos-
tu Amerikalılar ve Türk toplumundan, 
Kongre üyelerini arayıp, tasarıya karşı 
tavır almaya çağırmalarını istedi. Bunun 
için, ‘’https://writerep.house.gov/write-
rep/welcome.shtml’’ adresini hazırlayan 

iki kuruluş, Kongre üyelerini arayacakla-
rın, mesajlarında belirtmeleri gerekenlere 
ilişkin ayrıntılı metin yayımladı. Turkish 
Coalition of America (TCA) da Türk dos-
tu Amerikalılar ve Türklerden, hazırlan-
mış metinlere sadece adları ve adresleri-
ni yazarak, Kongre üyelerine e-posta at-
maları veya faks çekmeleri çağrısında bu-
lundu. 

Alarm durumundaki Türkiye, bu ko-
nudaki çabalarına son dakikaya kadar 
devam edecek. Büyükelçi Tan, bu karar-
lılığı, “Oldu bittiye müsaade etmemek 
için meclis çalışmaları sona erene kadar 
konuyu hassasiyetle takip edeceğiz.” 
sözleriyle dile getirdi. ABD Başkanı Ba-
rack Obama’ya pazar günü tasarıyla ilgili 
Türkiye’nin rahatsızlıklarını içeren bir 
mektup gönderen Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan da, “Biz de şu anda yakın ta-
kipteyiz, sıcak takipteyiz.’’ dedi. Erdoğan, 
dün basın mensuplarının konuya ilişkin 
bir sorusu üzerine Obama’nın Nobel ba-
rış ödülünü almasına atıfl a, “Bize Nobel’i 
hep barış ve sevgi diye anlattılar. Barışa 
ve sevgiye inananların da arkasında du-
racağına inanıyorum.” mesajı verdi.

ERMENİLER TELEFONLA DESTEK İSTİYOR
Buna karşın, tasarının ABD’deki Ermeni 
kuruluşları da e-posta listelerindekilere, 
adlarına hitaben e-postalar gönderiyor 
ve listelerindeki herkesi telefonla arıyor. 
Otomatik mesajla kişilerden, tasarıya 
destek verip Kongre üyelerini arama-
larını isteyen Ermeni kuruluşları, kabul 
edenleri de telefondaki tuşlama yönte-
miyle Kongre üyelerinin telefonlarına 
yönlendiriyor. WASHINGTON ZAMAN

Son dakikaya kadar tasarı savaşı

Washington Bü-
yükelçi Namık 
Tan, Kongre üye-
lerini önceki 
gün bizzat ara-
yarak tasarının 
engellenme-
sini istedi. FO-
TOĞRAF: ZAMAN, 
FETHULLAH AK-
PINAR

ABD Başkanı Ba-
rack Obama ve 
Rusya Devlet 
Başkanı Dmit-
ri Medvedev’in 
8 Nisan’da 
Prag’da nük-
leer silahlarda 
indirim anlaş-
ması START’ı 
imzalamıştı.

FARUK AKKAN MOSKOVA

-ABD Başkanı Barack Obama 
ve Rusya Devlet Başkanı Dmit-

ri Medvedev'in 8 Nisan'da Prag'da 
imzaladıkları nükleer silahlarda in-
dirim anlaşması START, yılbaşından 
önce ABD Senatosu'ndan geçecek. 
11 Cumhuriyetçi senatörün de katı-
lımı ile destek oyları 67'ye çıkarken, 
karşı yönde oy kullanacak Cumhu-
riyetçiler 28'de kaldı. Rusya için yıl-
başı hediyesine dönüşecek nükle-
er silahsızlanma anlaşmasının hafta 
sonuna kadar onaylanması bekleni-
yor. ABD'den gelecek olumlu habe-

rin ardından hazırlıklarını tamamla-
yan Rusya parlamentosunun alt ka-
nadı Duma da tarihî anlaşmayı onay-
layacak. Obama'nın dış politika zafe-
ri olarak görülecek anlaşmanın onay-
lanma sürecinde Cumhuriyetçi se-
natörlerin iknası için uzun süre ça-
ba harcandı. Anlaşmanın onaylana-
bilmesi için üçte iki çoğunluk, bunun 
için de en az 9 Cumhuriyetçi senatö-
rün desteği gerekiyordu.

     Rusya ve ABD, 1991 yılında im-
zalanan ve yirmi yıldır yürürlükte bu-
lunan stratejik silahlarda indirim an-
laşmasının (START-1) yerini alacak 

yeni START anlaşmasını 8 Nisan'da 
imzalamıştı. Anlaşmaya göre Soğuk 
Savaş yıllarında 40 bini bulan nükle-
er başlıklar, artık 1550 seviyesine ve 
fırlatma sistemleri de 800'e çekilecek. 
Nükleer silahlardan arındırılmış bir 
dünya vaat eden Obama'nın dış poli-
tika açısından önemli bir başarısı ola-
rak görülen anlaşma, Moskova'nın 
da Batı ile ilişkilerinde yeni bir say-
fa açmasına destek sağlayacak. İran 
nükleer programı, Kuzey Kore ve 
nükleer testler konusunda daha et-
kin adımların atılabilmesinin önünün 
açılacağı değerlendirmeleri yapılıyor.

EMRE SONCAN ANKARA

-Savunma Sanayi İcra Komitesi’nin (SSİK) ‘ilk 
Türk savaş uçağının tasarımının başlaması-

na ilişkin karar İsrail’i rahatsız etti. İsrail’de yayım-
lanan Jeruselam Post gazetesi, bir İsrailli yetkilinin 
ağzından Türkiye’nin kendi uçağını yapamayacağı-
nı iddia etti. Savaş uçağı hedefi nin son zamanlarda 
başlayan Batı’dan uzaklaşma politikasının bir uzan-
tısı olduğunu öne süren gazete, Türkiye’nin gerek-
li teknolojiye sahip olmadığını ve milyarlarca dolar-
lık kaynak gerektirdiği için projenin başarısız olaca-

ğını savundu. Haberde ayrıca, Türk yetkililerin de 
projeyi saçma bulduğunu belirtildi. Fakat Zaman’a 
konuşan sivil ve askeri kaynaklar, tam aksi yönde 
görüş belirtiyor. Savunma kaynakları, Türkiye’nin 
kendi savaş uçağını üretebilecek teknolojiye sahip 
olduğunu, gerekli yatırımların da yapılmasıyla bir-
likte projenin başarıyla sonuçlanacağını kaydedi-
yor. Ayrıca son dönemde izlediği bağımsız dış poli-
tikayla dikkat çeken Ankara’nın, ‘savunma alanın-
daki dev projelerde artık ben de varım’ diyeceği di-
le getiriliyor. Geçtiğimiz hafta Başbakan Tayyip Er-

doğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayi İc-
ra Komitesi toplantısının ardından, ilk Türk savaş 
uçağı için düğmeye basılması yönünde karar çık-
mıştı. Kavramsal tasarım aşaması için Savunma Sa-
nayi Müsteşarlığı 20 milyon TL kaynak ayırdı. Pro-
jenin çok büyük kaynak istediğini doğrulayan yet-
kililer, Başbakan Erdoğan’ın yanı sıra Genelkurmay 
Başkanı Işık Koşaner ve Milli Savunma Bakanı Vec-
di Gönül’ün de katıldığı SSİK’ten, “Maliyetleri kar-
şılamak için her türlü fedakârlık yapılsın” yönünde 
net bir karar çıktığını da vurguluyor. Yeni nesil savaş 

uçaklarının Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü-
ne yetiştirilmesi hedefl eniyor. 
 Öte yandan İsrail istihbaratına yakınlığı ile bi-
linen Debka sitesi, “istihbarat kaynakları”na da-
yanarak, “Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve 
Türk Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bas-
kılarının altındaki Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın 60 
yıldan sonra İsrail ile askeri ve istihbarat işbirliği-
ni keskin bir biçimde azalttığı”nı öne sürdü. Site 
Abdullah’ın, bu kararının arkasında tahtını ve 
krallığını kurtarma amacı olduğunu söyledi.

Türk savaş uçağı projesi İsrail’i rahatsız etti

-Rusya ile İngiltere arasında yine casus-
luk iddiaları sebebiyle diplomatik kriz ya-

şanıyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı bir Rus 
diplomatın Londra'nın çıkarlarına zarar vere-
cek şekilde istihbarat çalışmalarında bulundu-
ğu gerekçesi ile sınır dışı etti. Moskova da bu-
na misillemede bulunarak İngiltere'nin Rusya 
Büyükelçiliği'nde çalışan bir diplomatı sınır dışı 
etti. Söz konusu diplomatların ne tür istihbarat 
çalışmalarında bulundukları ile ilgili bilgi veril-
medi. İki ülke arasında sıklıkla gündeme gelen 
casus iddialarının iki başkent arasında son dö-
nemde gelişen ilişkileri baltalamasından endi-
şe ediliyor. 

İki ülke daha önce de karşılıklı olarak diplo-
matları casusluk suçlamaları ile sınır dışı etmiş-
ti. Eski KGB ajanı Aleksander Litvinenko'nun 
Londra'da öldürülmesinin ardından yine eski 
bir KGB ajanı Andrey Lugovoy'u yargılamak is-
teyen İngiltere'nin talebine Rusya olumsuz ce-
vap vermişti. Bunun üzerine üç Rus diplomatı 
İngiltere istenmeyen adam ilan etmiş ve ülkeyi 
terk etmelerini istemişti. Moskova buna karşılık 
Moskova'da gören yapan dört İngiliz diploma-
tı sınır dışı etmişti. FARUK AKKAN MOSKOVA, CİHAN

Rusya ve İngiltere 
ajanlıkla suçladıkları 
diplomatları sınır dışı etti

Obama, START için yeterli oyu buldu

haber turu

G.Kore’den dev tatbikat duyrusu

İsveç’ten büyükelçilik tasarrufu

ABD’den İran’a başsağlığı 

Güney Kore, bugüne kadarki en büyük askeri tatbi-
katını bugün Pocheon kentinde yapacağını açıkladı. 
Gerçek mermilerin kullanılacağı kara tatbikatına 
topçu birliği, savaş uçakları ve bugüne kadar barış 
döneminde yapılan tatbikatlarda yer alan sayıdan 
çok askerin katılacağı bildirildi. Bir ordu yetkilisi söz 
konusu tatbikatın daha önce eşi benzeri olmadığını 
söylerken, Kuzey’in geçen ay Yeonpyeong adasına 
topçu saldırısının tatbikatın yapılma nedeni olup 
olmadığına ilişkin bir soruya karşılık bunun bir güç 
gösterisi olacağı cevabını verdi. 

İsveç Dışişleri Bakanlığı, ekonomik nedenlerden 
dolayı yurt dışında 5 büyükelçiliği kapatacağını 
açıkladı. İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt tarafından 
yapılan yazılı açıklamada, tasarruf önlemleri çerçe-
vesinde böyle bir kararın alındığını söyledi. Dışişleri 
Bakanı Bildt, gelecek yıl kapatılması planlanan bü-
yükelçiliklerin Buenos Aires, Brüksel, Hanoi, Kuala 
Lumpur ve Luanda olduğu bildirildi. 

ABD, İran’ın güneydoğusundaki Kırman eyaletinde 
pazartesi günü meydana gelen ve 7 kişinin ölümüyle 
sonuçlanan depremden sonra İran’a başsağlığı diledi. 
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Mike 
Hammer, ABD’nin, Kırman’da 6,5 büyüklüğünde 
meydana gelen depremdeki can kaybından üzün-
tü duyduğunu belirterek, depremzedelere yardım 
etmeye hazır olduklarını ifade etti. Depremde 7 kişi 
hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralanmıştı. 
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SAYFA TASARIM: DERYA YILDIRIM

Ahmed Şahin

Resulullah (sas)’in aziz toru-
nu Hz. Hüseyin, meşhur ku-
mandan Amr bin As’ın oğlu 
Abdullah ile konuşmuyordu. 
Yani küstü. Niçin küsmüştü, ni-
çin konuşmuyordu, sonra nasıl 
barıştılar? Barışa en çok muh-
taç olduğumuz günümüze de 
mesaj veren bu tarihî olayı ge-
lin birlikte okuyalım. Kütüb-ü 
Sitte’den özetleyerek:
   Mescid-i Saadet’e gelen Hz. 
Hüseyin, selam verip bir kö-
şeye çekilerek oturdu. Selamı 
alan Amr bin As’ın oğlu hadis 
alimi Abdullah ise yanındakile-
re eğilerek dedi ki:
 - Şu zatı görüyorsunuz ya, 
melekler şu an yeryüzündeki in-
sanların en hayırlısının bu oldu-
ğuna kânidirler. Ne yazık ki böy-
le en hayırlı insan benimle küs 
duruyor, konuşmuyor. Abdullah 
sözünü şöyle bağladı:
 - Sahralar dolu-
su koyunum olsa be-
nimle konuşması için 
müjde olarak verirdim 
doğrusu..
   Bu değerlendirme-
yi dinleyen Ebu Said el 
Hudri:
 - Madem Hüseyin’in şu anki 
yeryüzü halkının en hayırlısı ol-
duğuna inanıyorsun, öyle ise 
ben sizi barıştırırım.. diyerek ara-
ya girdi. Ertesi günü Abdullah’ı 
da yanına alıp Hz. Hüseyin’in 
evine gittiler. Kendisi önce gir-
di, Abdullah’ı da ısrardan sonra 
kabul ettirdi. Büyük bir saygı ile 
içeri girip kapıya yakın yere diz 
çökerek oturan Abdullah’a ilk 
soru şöyle geldi:
 - Benim şu anki yeryüzü hal-
kının en hayırlısı olduğumu söy-
lemişsin, bu doğru mu?
 - Evet, onda şüphem yoktur.
 - Madem öyledir, Sıffi n’de 
neden Muaviye tarafında yer alıp 
babama karşı savaştın? Halbuki 
babam benden de hayırlıydı.
   Böyle bir sorunun geleceği-
ni bilen Abdullah, iki dizi üzeri-
ne gelerek:
 - Resulullah’ın (sas) aziz ev-
ladı, lütfen beni bir dinle, sonra 
vereceğin karara ben gönülden 
razıyım, onu da peşinen bil.. de-
dikten sonra olayı başından so-
nuna kadar ayrıntılarıyla  anlat-
maya başladı.
 - Babam Amr bin As, vaktiy-
le benim elimden tutarak senin 
şanı yüce deden Resulullah’ın 
(sas) huzuruna götürüp şikâyet 
ederek şöyle demişti:
 - Ya Resulallah, bu oğlum 
Abdullah, ibadette aşırıya gidi-

yor, bütün gece namaz kılıyor, 
bütün günlerde de oruç tutu-
yor. Bu kadar ileri gitme diyorum 
bana itaat etmiyor, dinlemiyor.
 Senin şanı yüce deden bana o 
gün ne dedi biliyor musun?
 - Abdullah! Ben de gece na-
maz kılarım, ama uyurum da, 
ben de gündüz oruç tutarım ama 
yerim de. Sen de öyle yap, bu 
kadar aşırıya gitme!..
Bundan sonra da hiç unutamadı-
ğım şu ikazını yapmıştı:
 - Abdullah, sakın babana ita-
atsizlik edip de sözünden çıkma!
   İşte beni Sıffi n’de size karşı ge-
tiren, aziz dedenin bu tembihidir. 
Ben babamla birçok savaşlarda 
birlikte oldum. Şam’ın, Filistin’in, 
Mısır’ın fethinde yanından ayrıl-
madım. Ama Sıffi n’e gelince dur-
dum, yanında yer almaktan ka-
çındım. Buradaki cephe, bun-

dan öncekiler gibi ya-
bancılardan oluşmu-
yordu. Karşımızda kar-
deşlerimiz vardı. Bu-
nun üzerine babam 
bana ısrar etti, baba-
ya itaat etmem gerekti-
ğini Resulullah’ın söy-
lediğini hatırlattı. Ben 

de o tembihe karşı gelmiş olma-
mak için Sıffi n’de babamın ya-
nında yer almak zorunda kal-
dım, dolayısıyla size karşı düş-
müş oldum. Ancak şunu kesin-
likle söyleyebilirim ki; asla ok at-
madım, asla kırıcı bir söz söyle-
medim. Sadece babama itaatsiz-
lik etmiş olmamak için yanında 
bulundum.. Abdullah, sözlerine 
şunu da ekler:
 - Buna rağmen keşke ben ka-
tıldığım önceki savaşlardan bi-
rinde ölseydim de bu olayda si-
zin karşınızda yer almış duruma 
düşmeseydim. Gece gündüz bu-
nun pişmanlığını duymakta, töv-
be istiğfarını sürdürmekteyim..
   Bu sözlerden sonra Hz. 
Hüseyin’in yüzünde tebessüm 
işaretleri görülür.
 - Allah herkesin niyetini biz-
den iyi  bilir.. der. Bu sırada Ebu 
Said el Hudri’nin teklifi  duyulur:
 - Kucaklaşma zamanı gelmedi 
mi? 
   Abdullah oturduğu yerden kal-
karak Hz. Hüseyin’e doğru yü-
rür, muhabbetle kucaklaşırlar, 
küs duran Müslümanlara böyle 
barış örneği vermiş olurlar.
Bilmem bu tarihî kucaklaşma 
bize de bir şeyler fısıldamış olu-
yor mu? Artık bizim de aynı şe-
kilde kucaklaşma günlerinde ol-
duğumuzu hatırlatmış sayılıyor 
mu? a.sahin@zaman.com.tr

Hz. Hüseyin, Sıffin Savaşı’nda 
küstüğü Abdullah’la nasıl barıştı?   

Amr bin As’ın oğlu 
Abdullah, “Keşke ben 
katıldığım önceki sa-
vaşlardan birinde öl-
seydim de bu olayda 
sizin karşınızda yer 
almış duruma düşme-
seydim.” demişti. 

Geçenlerde elime Prof. Dr. 
Ahmet Coşkun amcamın 
“Eskimeyen Hikâyeler” isim-
li kitabı geçti. İlk hikâyenin 
başlığı, “Her Sözün Bir Yağı 
Vardır”. Bu hikâyede bir ho-
camızın köylülere sohbetin-
den bahsediyor. O zat, köy 
odasındakilere diyor ki: “As-
lında her sözün bir özü ve 

yağı vardır. Mühim olan öz 
ve yağı bulmaktır. Şimdi hay-
di bakalım herkes bir söz, bir 
şiir, bir türkü söylesin de bu-
nun özünü bulalım.” diyor. 
Bu teşvik üzerine köylülerden 
birisi radyodan dinlediği bir 
türküyü kendisine has havâsı 
ile okumaya başladı:

“Bu dünya bir penceredir;
Her gelen bir bakıp geç-

ti...”
Hoca bunları dinledikten 

sonra, “Tamam evladım. İşte 
ben bunu bekliyordum. Bakın bu söz, 
insanın dünyada bir âhiret yolcusu oldu-
ğunu, ne kadar güzel ifade ediyor!.. Bazı 
kimseler dünyaya çakılıp kalacakmış 
gibi davranıyorlar. Vakit gelip de, dünya 
kendilerini sırtından atmaya hazırlanın-
ca feryat ediyorlar. Gitmek istemiyorlar. 
İşte bu söz böylelerini ikaz ediyor.”

Evet diyor ki: “Ey insan, sen bu 
pencereden bir bakıp geçmeye gel-
din... Yani sen sadece bir şâhitsin; 

yoksa sâhip değilsin.”
Ahmet Coşkun amcam “Terazinin 

Dili Diline Çöktü” başlıklı yazısında bir 
bakkaldan bahsediyor. Köylülerin mal-
larını alırken veya onlara bir şey satarken 
hep hile yaparmış. Her fânî gibi o da ölü-
me yaklaşınca yatağa düşmüş. Sekerat 
hâli gibi bir hâl olmuş. Hocayı çağırmış-
lar. Hoca gelip başında bir Yâsin Sûresi 
okumuş. Sonra ağır hastaların yanında 
yapıldığı gibi zorlamadan, o duyacak şe-

kilde şehâdet kelimesini oku-
maya başlamış. Aslında bakkal 
az çok konuşulanları anlama-
sına ve ara sıra söze karışma-
sına rağmen bir türlü şehadet 
getiremiyormuş. Biraz okuya-
cak gibi oluyormuş ama bir-
den tıkanıp kalıyormuş. Hoca 
çok üzülmüş. Bakkal bunu 
fark ederek, “Tam şehadet ke-
limesini okuyacağım sırada bi-
zim dükkânın terazisinin dili 
gelip dilime çöküyor, dilimi sı-
kıştırıyor, dilim dönmüyor ve 

ben okuyamaz oluyorum!” demiş.
İşte acı gerçek böylece ortaya çıkmış 

oluyor. Biliyorsunuz, Kur’an-ı Kerim’de 
aynen şöyle buyuruluyor: “Vay haline o 
ölçüyü, teraziyi eksik tutanların!.. On-
lar öteki insanlardan haklarını eksik-
siz isterler; ama borçlarını ölçüp tartma-
ya gelince onu azaltmaya çalışırlar. On-
lar bilmez mi ki, tekrar diriltilecekler ve 
korkunç bir günde hesaba çekilecekler!” 
(Mutaffi fîn Sûresi, 83/1-5 âyetler)

Eskimeyen hikâyeler

ÇÝTLEM
BÝK

E. ABDURRAHMAN

Bazı kimseler dün-
yaya çakılıp kala-
cakmış gibi davra-
nıyor. Vakit gelip 
de, dünya kendile-
rini sırtından atma-
ya hazırlanınca fer-
yat ediyorlar. Bu söz 
böylelerini ikaz edi-
yor: “Bu dünya bir 
penceredir. Her ge-
len bir bakıp geçti”.

ÖMER SARI ADANA 

-  Dokunmatik cep telefonu ve bilgisa-
yarların hayatımıza girmesiyle dün-

yayı her an online takip eden, e-maillerine 
bakan bir kitle ortaya çıktı. Dokunmatik 
dünyada iPone, iPad gibi cihazların yanı 
sıra diğer cihazlarla her an internetle online 
yaşayanların oluşturduğu @sosyaller toplu-
luğu, asosyalleri aratır hale geldi. Facebook, 
Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin yanı 
sıra messenger, mail gibi iletişim araçlarını 
her an online olarak taşınmasını sağlayan 
cihazlar, insanları birbirinden koparmış du-
rumda. Sosyal çevresi ile iletişimini dokun-
madan öteye gitmeyen; görüştükleri kişile-
re gülümsemeyi karakterlerle ‘:)’ gösteren 
bu kişileri uzmanlar uyarıyor. 
 Psikiyatrist Dr. Sabri Yurdakul, dokun-
matik dünyada her zaman online olmanın 
zararlı olduğuna dikkat çekiyor. Online ya-
şamanın insanın yaşantısını engellediğine 
dikkat çeken Yurdakul, “Kişiyi arkadaşla-
rından, spordan, hobilerinden koparmak-
ta, sadece sanal bir dünyanın içine hapset-
mektedir. Özellikle online olmak her şeyi 
bir yana bırakıp o an, orada olmayı gerek-
tirdiği için daha da sakıncalıdır. Bu yüzden 
hiç olmazsa online olmak yerine bunla-
rı mail kapsamına almak ve uygun olduğu 
zaman yazışmak hem gereksiz zaman yitir-
meyi engelleyecek hem de insanların daha 
çok kendisine ulaşmasını sağlayacaktır.” 
diyor. Çevresinde olup biteni duymayanla-

ra tavsiyelerde bulunan Yurdakul, “Bu in-
sanlar devamlı online olmak yerine mail ile 
haberleşebilirler. Hiçbir şey yapamıyorlarsa 
bunu günün belli saatine sınırlamalılar.  
 “Online iletişim, insanı gerçekten 
kısıtlayan bir iletişimdir.” diyen Yurda-
kul, “O an cevap vermek, o an orada ol-
mak, karşı taraf çıkmadan çıkamamak 
ya da küser diye çekinmek gibi durum-
lar oluşur. İnsanların sürekli kendisi-
ne ulaşması fi kri, bir kabus gibi bir süre 
sonra insanın kendi kendini sınırlan-
dırmasına neden olur. Özel yaşam diye 
de bir şey de zamanla kalmaz.” şeklin-
de konuşuyor. İnsanın sosyal bir var-
lık olduğunu vurgulayan Yurdakul şun-
ları söylüyor: “İnsan sosyallikten kop-
tuğu oranda içine kapanır. Her ne ka-
dar insanlarla online bağlantı kursa da 
bu bağlantı sınırlı bir bağlantıdır ve onu 
diğer insanların içine dahil etmez. İn-
ternet dünyasında günün büyük bölü-
münü geçirenler, yeteneklerini zamanla 
kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya ka-
labilir. Bu insanlar, çevresinden uzak-
laşmakta, olayları kendisine göre yo-
rumlamakta ve sonuçta yalnız kalmaya 
başlamaktadır. Bunun sonucunda gi-
derek kendine bir dünya oluşturur. Bu 
dünyada diğer insanlardan kopuk bir 
dünya olduğu için giderek ruhsal den-
gesini bozmasa da insanlara tekrar ya-
kınlaşması mümkün olmamaktadır.”

Devamlı interne-
te bağlı, iPhone, 

iPad gibi cihazlarla 
her an online ya-
şayan, devam-
lı e-maillerine, 

Facebook’a, 
Twitter’a ba-

kanlar, zaman-
la çevrelerinden 

kopup, asosyal 
bir hayata sü-
rüklenebiliyor. 

Online hayat, sosyal 
çevreden koparıyor

VEDAT DENİZLİ BRÜKSEL
Belçika’da her yıl artış eğilimi gös-
teren kürtaj yaptıranlar arasın-
da 12 yaşındaki kız çocukların bu-
lunması yetkilileri endişelendiri-
yor. Belçika’da son beş yılda kürtaj 
olaylarında yüzde 3 bin artış olduğu 
kaydediliyor.
     Kürtaj Komisyonu’nun 2009 yılı 
raporunda yer alan rakamlar ülke-
de var olan kürtaj sorunun ne kadar 
büyük olduğunu gözler önüne ser-
di. Her geçen yıl artış gösteren kür-
taj vakalarında 2009 yılında resmi 
verilere göre 18 bin 870 kürtaj yapıl-
mış. Bu bir önceki yıla göre 275 daha 
fazla. Son beş yıl baz alındığında ise 
Belçika’da kürtaj olaylarında yüzde 
3 bin oranında artış görüldüğü kay-
dediliyor. Her 10 kürtajdan 8’inin 
aile planlama merkezinde gerçek-
leştiği ifade ediliyor. Bununla bir-
likte resmi kayıtlara geçmeyen bin-
lerce kürtaj olayının da bulundu-
ğuna dikkat çeken yetkililer, isten-
meyen hamileliği kasten sonlandı-
ranların artık çocuk denecek yaş-
lara gerilemiş olmasından da endi-
şe duyuyor. Komisyon raporunda, 
2009 yılında gerçekleşen yaklaşık 
19 bin kürtaj vakasından 79’un da 

12 ila 14 yaş arasında olduğu hat-
ta üç olayda anne adayın 12 yaşına 
henüz girdiğine dikkat çekildi. Ül-
kede tespit edilen kürtajların dörtte 
biri Brüksel’de gerçekleşti. 68 vaka-
da ise aile içi (ensest) bir ilişki neti-
cesinde meydana gelen hamileliliği 
sonlandırmak için kürtaj yapılmış.

Aile kavramının giderek anla-
mını yitirdiği Belçika’da evlilik dışı 
ilişkilerden doğan çocukların sayı-
sında artış olması da endişelendi-
riyor. 1980’lı yıllarda evlilik dışı do-
ğum oranı yüzde 2,5’larda iken, 
1990’larda evlilik dışı ilişkiden do-
ğan çocuk oranı yüzde 7’lere, 2000’li 

yıllarda ise yüzde 22’lere yüksel-
di. 2007’de ise bu oran ikiye katla-
narak yüzde 42’ye çıktı. Her yıl yak-
laşık 40 bin çiftin resmi nikahla ev-
lendiği Belçika’da her yıl 35 bin bo-
şanıyor. Boşanma sıralamasında 
Belçika yüzde 70’lere varan oran-
la Avrupa’da ilk sıralarda yer alıyor.

Son beş yıl baz alındı-
ğında Belçika’da kür-
taj olaylarında yüzde 
3 bin oranında ar-
tış görüldüğü kay-

dediliyor. Her 10 
kürtajdan 8’inin 

aile planlama mer-
kezinde gerçekleş-

tiği ifade ediliyor.
FOTOĞRAF: AP

Belçika’da kürtaj yaptırma yaşı 12’ye indi 

Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin yanı sıra messenger, mail gibi iletişim araçlarının her an on-
line olarak taşınmasını sağlayan cihazlar, insanları birbirinden koparmış durumda. Sosyal çevresi ile 
iletişimi dokunmadan öteye gitmeyen; görüştükleri kişilere gülümsemeyi karakterlerle gösteren bu 
kişileri uzmanlar uyarıyor: “Hiçbir şey yapamıyorsanız bunu günün belli saatine sınırlandırın.”



Eþiniz yardým
etmiyorsa terör
estirmeyin

13
ailem

“Ýnsanlar arasýnda ara bozma niyeti ile laf götürüp
getirmek, insanlara hakaret etmek ve sövmek, kendi
ýrkýný üstün görüp baþka milletleri aþaðý görmek...
Ýþte bu üç davranýþ, cehennemdedir. Bunlar, bir
mü’minin ahlakýnda yer alamaz.“

“Dil, Rahmeti Sonsuz'un insanlara lütfettiði en büyük arma-
ðanlardan biridir. Ýnsan, onunla insanlýðýný þakýr, onunla
ilimlere doðru açýlýr ve onunla gelecek nesiller arasýnda
yaþar... Bilmem ki, onu bozup kuþ diline çevirenler, iþledikle-
ri hýyanetin büyüklüðünün farkýnda mýdýrlar?”
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Sevgili Mutsuz,
Mutsuz olabilirsin, geçicidir. Fakat sakýn
umutsuz olma. Her þeyin düzeleceðine
fakat bir anda düzelmeyeceðine inan.
Bunalmakta, kýzmakta ve sitem etmekte
haklýsýn. Ev iþleri, dýþarý iþleri, alýþ veriþ,
doktor derken epeyce bunalmýþsýn. Bu
durumu gören sevgili eþin “bitanem”
dediði hayat arkadaþýna nasýl yardýmcý
olmaz, doðrusu düþündürücü bir durum…
Ýlkel zamanlarda erkek dýþarýda avlanýyor-
du, pazu gücü gerektiren iþler yapýyordu.
Sizin ailede böyle bir durum yok. Büro iþi
yapýyor. Eve gelince de yan gelip yatýyor.
Sevgili yavrum,
Evde hayat da, çocuklar da ortaktýr. Ev
ortak kullaným alanýdýr. Eþinizle usulüne
uygun þekilde konuþun. Evin daha temiz
olmasýný, eve geldiðinde yemeklerin hazýr
olmasýný çok istiyorum. Ama yetiþtiremi-
yorum. Sana karþý daha bakýmlý, süslü
olmak için vakit yeterince bulamýyorum,
þeklinde onunla konuþ.
Aslýnda duyarlý bir bey bunlarý düþünmesi
ve eþini problemleriyle baþ baþa býrakma-
masý gerekir.

Eðer eþiniz istemiyorsa zorla güzellik
olmaz. Evde senin terör estirmen sadece
seni üzer ve aranýz bozulur.

Konuþtuðunuz halde deðiþen pek bir
þey yoksa bir “günlük plan” çýkar. Kendi-
ne, bebeðine diðer çocuðuna, ev iþlerine
ayýracaðýn zamanlarý en iyi deðerlendir-
meye çalýþ.

Yapabildiðin kadarýný yap, dünyanýn iþi
bitmez. Sýrf bu yüzden evinizde huzursuz-
luk çýkmasýn.

Ev iþi için sýkma kendini o kadar. Nasýl
olsa çok iþ yapýnca madalya vermiyorlar.
Olduðu kadar yap, “babamýn adý hýdýr,
elimden gelen budur” dersin.

Sabret kýzým, bebeðin biraz büyüsün,
bak gör o zaman her þey daha kolay ola-
cak. Bu acýlarýn hepsi dinecek, sen o
zaman hep mutlu olacaksýn. Deðmezmiþ
üzülmeye diyeceksin.

Bize yazýn:  mail: umitburcu@eurozaman.de
Sprendlinger Land str. 107 63069 Offenbach

5
Diþe dolgu veya
kaplama yaptýr-

manýn dinimizce bir
sakýncasý var mýdýr?
Eðer yoksa, diþ dolgusu
ve kaplama yaptýrma-
dan önce nelere dikkat
etmeliyiz? Sadece boy
abdestli olmak yeterli
midir? Namaz abdesti
de þart mýdýr? Neler
önerirsiniz?
Fatma Yüksel

Cevap:
Dinimizde diþ saðlýðýný korumak ve tedavi maksadýyla
diþe dolgu ve kaplama yaptýrmanýn, abdest ve boy abdes-
ti yönünden bir sakýncasý yoktur. Bu durumda dolgu veya
kaplama, yaraya sarýlan sargý gibidir. Boy abdesti alýrken
üzerine suyun deðmesi yeterlidir.

Dolgu yahut kaplama yaptýrmadan önce abdest veya
boy abdesti almak iyidir. Hanýmlar, çok acil durumlar
dýþýnda hayýzlý veya nifaslý olmadýðý dönemlerde diþ
tedavisi yaptýrmayý tercih etmelidir.

Üm
it 

Bu
rc

u

w Kalbin dili w Hikmet damlalarý

3 yaþýnda bir oðlumuz vardý. Ýkinci bir çocuk daha yapmaya
karar verdik. Þu anda 50 günlük bir kýzýmýz var. Önceden çalýþý-
yordum. Þimdi hep evdeyim. Yemek, bulaþýk, ev iþleri çocuðun
birisi iyileþir, diðeri hasta olur. Hastane, doktor derken bunalý-
ma girdim. Ben kendim hastanelik deðil, týmarhanelik oldum.
Eþime çok kýzýyorum. Neden bu ev iþlerinde bir eþitlik yok? En
basit iþleri bile yapmayan eþime kýzmakta haksýz mýyým? Tavsi-
yelerinize ihtiyacým var.
Mutsuz

5
Acý haberleri vermenin de bir yolu var. Ýnsana
doðrudan doðruya: "Annen öldü" denmez. "-

Evin yandý" denmez. Böyle acý haberler alýþtýra alýþtý-
ra verilir. Ne yazýk ki bazýlarý en acý haberleri pat diye
söyleyiverirler de insanýn yüreðini hoplatýrlar.

Vaktiyle, eskiden bir gurbetçi vardý. Uzun süre
gurbette kaldýðýndan ailesini görmemiþti. Yolda
memleketten yeni gelmiþ Hasan isimli hemþehrisine
rastladý. Gözleri sevinçten pýrýl pýrýl parladý, boynuna
sarýldý:
"Ah Hasancýðým, seni bana Allah gönderdi, merak
içindeydim. Acaba bizimkileri gördün mü?" 'Tabii,"
dedi Hasan.Sevdiði bir köpeði vardý, bir de atý. Sor-
maya onlar dan baþladý.
"Köpeðim nasýl?"
Anlayýþsýz hemþehrisi hiç tereddütsüz felâket habe-
rini verdi:

"Köpeðin öldü dostum."
"Nasýl, ne zaman?"
"Ölen atýnýn kemiði gýrtlaðýnda kaldý da..."
"Sevgili atým da öldü demek, ne yapalým, zarar gelir-
se mala gelsin. Peki ama atým ne zaman öldü?"
Hiç umursamadan cevap verdi:
"Karýnýn cenazesini kaldýrýrlarken."
Adamýn gözleri yuvalarýndan uðradý, çýðlýk çýðlýða
baðýrdý:
"Kanm öldü ha, peki hangi hastalýktan?"
Hasan yine umursamaz bir tavýrla bakmýyor, sanki
çok normal þeylerden söz ediyordu.
"Hastalýktan deðil, oðlunun acýsýna dayanamadýðýn-
dan öldü dostum..."
Adam beyninden vurulmuþa dönmüþtü, saçýný baþýný
yoluyor, yine de iyi haber alabilmek ümidiyle durma-
dan soruyordu:

"Ya oðlum ne zaman, nasýl öldü?"
Hasan omuzlarýný silkti, kýsaca düþündükten sonra
cevap verdi:
"Yanlýþ hatýrlamýyorsam annenin ölümünden bir
hafta sonraydý. Aldýðý yaralardan dolayý öldü zavallý."
"Vay baþýma! Demek annemi de kaybettim."
"Babanla birlikte yýkýlan evinizin altýnda kaldý
zavallýlar."
Adam acýdan yere yýðýldý. Kývranýrken hemþehrisi
oradan ayrýlýp uzaklaþtý. Bir yandan da baþýný iki yana
sallayarak söyleniyordu:
"Bir gün nasýlsa hepimiz ölecek deðil miyiz, ne var
bunda bu kadar üzülecek?"

Bu iþin latifesi tabi. Allah kimsenin baþýna böyle
arka arkaya felaketler vermesin inþallah. Ne demiþ
atalarýmýz? "Akýlsýz dostun olacaðýna, akýllý düþma-
nýn olsun." yine de.

ilmihal
Diþ dolgusu ve abdest 

Felâket haberi

DENÝZ ÞAFAK

5
Bakteriler ve virüsler daha kolay
beslenirler. Bize de düþen önle-

mimizi almaktýr. Her gün yiyoruz içi-
yoruz ancak ne kadar dikkat ediyoruz
? Kýsa ve uzun vadeli hastalýklardan
korunmak ve de saðlýklý yaþamak için

beslenmemizde yapacaðýmýz deðiþik-
liklerle daha saðlýklý ve dinç kalabili-
riz.

Direncimizin artmasý için vücudun
ihtiyacý olan besinleri doðru zamanda
ve miktarlarda almak önemlidir. Gün
içersinde 3 ana öðün mutlaka oluþtu-
rulmalýdýr. Her öðünden sonra vücut
aldýðý enerjiyle direnç gösterebilir.
Öðünlerin içeriði de bu anlamda
önem taþýr . Tek baþýna karbonhidrat-
larla dolu bir beslenmeden sonra kan
þekeri ani yükseleceðinden aðýrlýk
çöker , uyku hali bastýrýr . Bu nedenle
öðünlerde çorba , ekmek , pilav ,
makarna gibi karbonhidratlarý , et
ürünlerini , sebzeyi ve süt ürünlerini
(süt , yoðurt , cacýk , ayran vs. ) den-
geli almak gerekir. ilk bakýldýðýnda
biraz korkutucu gelebilir. Bu kadar
yiyeceði bir arada dengelemek zor
olacaktýr diye . oysa hepimizin günlük
beslenmesinde bazen bu denge
kurulmuþ olur. Bir çorbanýn arkasýn-
dan dolmayý ve yanýnda yoðurdu
hepimiz yeriz . baþka bir örnek vere-

cek olursak etli bezelyenin yanýnda
pilav ve cacýk yenilir. Ýstediðimiz 4
besin gurubu da bu öðünlerde
tamamlanmýþ oluyor aslýnda.

BAÐIÞIKLIK  SÝSTEMÝMÝZ GÜÇLÜ OLMALI
Beslenme düzeninin dýþýnda bazý
besinlerin direnci arttýrma ve baðýþýk-
lýk sistemini güçlendirmede önemli
etkileri vardýr.

A vitamini baðýþýklý sistemini güç-
lendirmede önemli rolleri vardýr.
Havuç , kayýsý gibi turuncu sebze ve
meyveleri , yeþil yapraklý sebzeleri ve
brokoliyi beslenmeye eklemek gere-
kir.

C vitamininin hastalýklara karþý
koruduðunu herkes bilir. Özellikle bu
mevsimde bolca bulunan portakala ,
mandalina , greyfurt , biber gibi
besinleri daha sýk kullanmaya özen
göstermek gerekir.

E vitamini ihtiyacý için salatalarýný-
za 1 kaþýk zeytinyaðýný eklemeyi
unutmamalýdýr.

Demir minerali baðýþýklýk sistemin

üzerinde çok etkilidir. Bu nedenle kýr-
mýzý et , yumurta , balýk , yeþil yaprak-
lý sebzeler , kurubaklagiller daha sýk
tüketilmelidir. Demirin emilimi için C
vitamini etkilidir. Bu nedenle demir-
den zengin besinler tüketildiðinde C
vitaminini almayý unutmamalýdýr.

STRESE DÝREN UYKUYLA DÝNLEN
Beslenmede yapýlacak düzenlemeler-
le birlikte günlük hayatýmýzda bazý
alýþkanlýklara da dikkat edilmelidir.
Stres , her ne kadar kaçmasý zor olsa
da baðýþýklýk sistemimizi baskýladýðý
bir gerçektir. Bu nedenle bazý alýþan-
lýklarýmýzý deðiþtirmekte fayda vardýr.

Uyku , direncin artmasý için gerek-
lidir. Her bireyin kendi ihtiyacýna
göre günlük 6-8 saatlik uykuyu alma-
sý gerekir. mümkün olduðunca ayný
saatlerde yatýlýp ayný saatlerde kalk-
maya özen göstermelidir.

Aslýnda hiç zor olmayan bu deði-
þiklikleri yaparak hastalýklara daha az
yakalanabiliriz. Özellikle hastalýklarýn
kapýmýzý zorladýðý þu günlerde…

Kýþa direnmek için doðru beslenmek lazým
Direncimizin artmasý için 
vücudun ihtiyacý olan besinleri
doðru zamanda ve miktarlarda
almak önemlidir. Gün 
içersinde 3 ana 
öðün mutlaka 
oluþturulmalýdýr. Her 
öðünden sonra vücut 
aldýðý enerjiyle direnç 
gösterebilir. Öðünlerin 
içeriði de bu anlamda 
önem taþýr .

kýssadan hisse
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HABER MERKEZÝ 

1
Ýslam Toplumu Milli Görüþ
(ÝGMG) Mannheim Fatih

Camii entegrasyon adýna yine
güzel bir adým attý. 3 ile 27 Ara-
lýk tarihleri arasýnda þehir mer-
kezinin çeþitli bölgelerinde
olmak üzere reklam panolarýn-
da, “Die IGMG Fatih Moschee
wünscht frohe Festtage” (IGMG
Fatih Camii hayýrlý bayramlar
diler”) mesajý yayýnlandý.

Yine þehir merkezinde yapý-
lan bir ankete göre yapýlan ça-
lýþmanýn çok olumlu yanký bul-
duðuna þahit olundu. Bir iþlet-
me bölümü öðrencisi düþünce-
lerini, “Baþka bir dine mensup
olanlarýn bizim bayramýmýzý
tebrik etmesi beni hem hayrete
düþürmüþ, hem de çok sevin-
dirmiþtir” þeklindeki sözleri ile

ifade etti. Baþka bir Mannheimlý
ise: “Müslüman vatandaþlarý-
mýzýn bizim bayramýmýzý kutla-
malarý çok memnun edici. En-
tegrasyonun son senelerde dü-
zelmesini görmek çok olumlu
bir geliþme” dedi.

Fatih Camii yetkilileri bu
projedeki gayenin öncelikle Hý-
ristiyan vatandaþlarýn en önem-
li bayramý olan noeli kutlamak
ve huzurlu bir beraberliðe davet
etmek olarak ifade ediyor.
IGMG Fatih Camii ayrýca çeþitli
belediye dairelerine, hastanele-
re, huzurevlerine ve siyasetçile-
re olmak üzere 250 kartpostal
gönderdi. Fatih Camii geçen
aylarda da Kutlu Doðum Haf-
tasý çerçevesinde Mannheim’da
reklam panolarýnda Hadis-i Þe-
rifler’e yer vermiþti.

Mannheim’da Fatih
Camii’nin pano
reklamýnda Hýris-
tiyanlarýn en
önemli bayramý
Noel kutlanýyor. 

Daha önce Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri sýrasýnda
Mannheim’da reklam panolarýnda Hadis-i Þerif yayýn-
latarak Almanya’da bir ilke imza atan IGMG 
Fatih Camii þimdi de Hýristiyanlarýn Noel 
Bayramýný ayný þekilde kutladý. Mannheimlýlar 
Fatih Camii’nin bu jesti karþýsýnda sevindi. 

Mannheim Fatih Camii'nden
Hýristiyanlara Noel jesti

1
Uzun zamandan beri
Hamm Bockun Hövel'de

oluþturulan ve belli zamanlar-
da toplantýlar düzenleyip, gö-
rüþ alýþ veriþinde bulunan
Müslüman ve Hýristiyan Çalýþ-
ma Grubu bu kez Noel ve Yýl-
baþý sebebiyle bir araya geldi.
Müslüman cemiyetlerinden
oluþan bir heyet bu güne ka-
dar karþýlýklý yapýlan çalýþma-
lardan dolayý teþekkür etmek
ve Noeli tebrik etmek için Hý-
ristiyan çalýþma grubunu ziya-
ret ettiler. Hamm'da yaþayan
tüm Hýristiyan aleminin Noel
ve yýlbaþýlarýný kutlayan Müs-
lüman cemiyetleri yetkilileri
“Bu vesile ile gelecekte birlik
ve beraberlik içerisinde baþta
bölgemiz olmak üzere ortak
projeler geliþtirileceðini çalýþ-
malarýmýzýn daha iyi noktalara
geleceðine inanýyor ve güveni-
yoruz” dediler. Hýristiyan ça-
lýþma grubu yetkilileri ziyaret-
ten dolayý duyduklarý memnu-
niyeti dile getirdi. Ziyarete Bo-
chum Hövel DÝTÝB Selimiye
Camii Ýmamý Mehmet Hafý-
zoðlu ve baþkan Muammer

Gökçe, Þahin Can, ÝGMG adý-
na Hasan Oda, Ýslam Kültür
Merkezleri adýna Bayram Kara-

pýnar, Sosyal Entegrasyon Dai-
resi’nden Sabahattin Þentürk
katýldý. Papaz Rolf Ölman,

Hans Witt ve Elke Daasch ise
misafirlerini eng üzel þekilde
aðýrladý. MUHAMMET KANSU HAMM

Müslüman ve Hýristiyan Çalýþma Grubu’ndan Noel tebriði

Aþure, diyalog için iyi bir fýrsat
1

DÝTÝB Greven Ulu Camii kadýn
kollarý tarafýndan organize edilen

aktivite ile kazanlarda piþirilen aþureler
vatandaþlara daðýtýldý. Yoðun ilgi gören
programda vatandaþlar, aileleri ile bir-
likte aþureyi afiyetle yediler. Ulu Camii
imamý Ýbrahim Iþýk, aþurenin tarihçesi
hakkýnda bilgi verirken “Çocuklarýmýz
da bu güzellikleri öðrenmeli” dedi.
Iþýk, ailelerin çocuklarý ile aþure yeme-
ye gelerek örnek bir tavýr sergiledikleri-
ni çocuklarýnýn da aþure hakkýnda
bilgi alma fýrsatý bulduðunu belirterek,
“Aþureyi sadece bizlerin bilmesi tat-

masý yetmez, bu güzel lezzeti Alman
komþularýmýza da ikram etmeliyiz” de-
di. Dinimizin komþuluk iliþkilerine
önem verdiðine dikkat çeken Iþýk, Al-
man komþularýmýzýnda bizler gibi gü-
zel komþuluk iliþkilerine ihtiyaçlarý ol-
duðunu, aþure etkinliðinin komþularý-
mýzla güzel bir diyalog kurmamýz için
iyi bir fýrsat olduðunu söyledi. Cami
derneði baþkaný Rasim Topal da son
zamanlardaki Ýslam üzerindeki olum-
suz havanýnda bu tür faliyetlerle bir
nebze olsun önlenebileceðini söyledi.
ÖZCAN YÜCEER  MÜNSTER 

Mevlana Bremen’de anýldý
1

Hz. Mevlana Celâleddin-i Rû-
mî, 737. ölüm yýldönümünde

Bremen DÝTÝB Eyüp Sultan Bahçe
Camii tarafýndan düzenlenen bir pro-
gramla anýldý. Programa Protestan
Kilisesi Ýslam dini yetkilisi Volker
Keller ve eþi, DÝTÝB Delmenhorst Ca-
mii imamý Ramazan Yýldýrým, Eyüp
Sultan Bahçe derneði baþkaný Harun
Sapmaz ve imam Hayrettin Gül ile
çok sayýda vatandaþ katýldý. Kur’an-ý
Kerim tilaveti ile baþlayan programý
cami kýz kollarý baþkaný Fatma Arýk
ve Ayþe Özdemir sundu.

Programda Hz. Mevlana’nýn haya-
tý sinevizyon gösterisi ile anlatýldý.
Gençlerinin sunduðu skeçler, ilahiler,
þiirler ve Essen bölgesinden gelen Se-
mazen Talip’in gösterisi büyük ilgi
gördü. MEHMET KÜÇÜKKAYA BREMEN

Pakistan’ý unutmadýlar
1

Offenburg yakýnlarýndaki Kehl il-
çesinde yaþayan Arslan ve Çakýrlý

aileleri, Yardým Zamaný ve Zaman Ga-
zetesi’nin organizasyonu ile Pakis-
tan’daki sel maðduru için düzenlenen
ilaç kampanyasýna destek verdiler.
Arslan ve Çakýrlý ailelerinin çaðrýsýna
civardaki aileler de kulak verdi. Bölge-
deki eczanelerde kampanyaya katýldý.
Konuyla ilgili Arslan ve Çakýrlý aileleri
" Bu tür kampanyalar öncelikle sel fe-

laketine maruz kalan insanlarýn bir
nebze olsun durumunu anlamamýza
onlarýn derdiyle dertlenmemize ve kar-
deþliðimizi pekiþtirmemize vesile olu-
yor. Ýlaç toplama süresince çocuklarý-
mýzýn kampanyadan bu kadar olumlu
bir þekilde etkileneceði aklýmýzýn ucun-
dan bile geçmemiþti. 25 kg ilacý Yardým
Zamaný Derneðinin adresine gönder-
dik. Bizlere bu imkânlarý saðlayanlara
teþekkür ederiz." MEHMET KURTLAR KEHL

Pakistan için toplandýlar
1

Waldkraiburg, Rosenheim ve
Bruckmühl çevresindeki Za-

man aboneleri Pakistan’daki selz-
edeler için baþlatýlan ilaç kampanya-
sýna destek verdi. Geçtiðimiz hafta
sonu bir araya gelen aboneler Pakis-
tan’daki kardeþlerinin bir nebze de
olsa aðrýlarýný dindirebilmek ve on-

lara katkýda bulunmaktan çok büyük
memnuniyet duyduklarýný dile getir-
diler. Kampanya kapsamýnda koli-
lerce ilaç gönderilen yardýma muh-
taçlara yalnýz olmadýklarýný göster-
mek ve onlarýn hayýr dualarýný ala-
bilme fýrsatýný sunanlara teþekkür
ettiler. M.BABÜR AKBAL WALDKRAÝBURG

1
Almanya Alevi Birlikleri
Federasyonu’na baðlý

(AABF) baðlý Oberhausen Alevi
Kültür Merkezi-’-nde geleneksel
muharrem iftarýna yaklaþýk 500
kiþinin katýldý. Aþure gününe Ka-
tolik Kilisesini Temsilen Peter
Fabritz, DÝTÝB Ayasofya Camii
Baþkaný Sefer Bekar, SPD Ober-
hausen Uyum Meclisi Sözcüsü
Kirsten Oberste-Kleinbeck, CDU
Oberhausen Fraksiyon Baþkaný
Hans Jürgen Nagels, Yeþiller Be-
lediye Meclisi’nden Sandra Gö-
dertz katýldý. 1330 sene önce
Kerbela da þehit edilen Hz. Hü-
seyin ve Ehl-i Beyt’e yapýlan zul-
mü unutmadýklarýný ifade eden
Oberhausen Alevi Kültür Merke-
zi Baþkaný Halis Aksünger,
“Ýmam Hz. Hüseyin’in Muhar-
rem ayý içersinde þehit edilmesin-
den dolayý, onun sevgisini taþý-
yan ve yolun piri olarak gören
Alevi toplumu Muharrem ayýnda,
mateme bürünür. Kerbela Katlia-
mý’nda Ýmam Zeynel Abidin’in
sað olarak kurtulup Ehli-Beytin
soyunun devamýna vesile olmasý-
nýn, on iki imamlarýn kutsallýðýyla

birleþtirerek 12 gün oruç ve yas
tutarýz. 12 günlük “Matem” oru-
cu, Kerbela’da Hz. Hüseyin ile
birlikte þehit edilen 73 kiþi için
tutulur.” dedi. Oberhausen Alevi
Kültür Merkezi Ýnanç Kurulu
Baþkaný Ali Çelik’in çaðrýsýyla
Kerbela da þehit edilen Ehl-i Beyt
için saygý duruþu yapýldý. Saygý
duruþunun ardýndan Çelik, birlik
ve beraberlik mesajý verdi. Aþure

hakkýnda bilgi veren Çelik, “Pey-
gamberlerle alakalý bir çok olayýn
bu günde gerçekleþmesi ve Zey-
nel Abidin’in Kerbela’dan kurtu-
luþunun sebebiyle þükran kurba-
ný keseriz. Aþurenin içine de 12
çeþit meyve katarýz. Bunun sebe-
bi de 12 imamý temsil etmesidir.
Hz. Muhammed’in ve Hz. Ali’nin
soyu Ýmam Zeynel Abidin’le yü-
rümesi için Matem orucunun ar-

dýndan yapýlan aþureler daðýtýl-
masý ve kurbanlarýn kesilmesi
bundan dolayýdýr” dedi. Çelik,
“Eline, beline ve diline sahip ol
düsturu bizim yolumuzu gösterir.
Bu düsturun insanlara barýþ, kar-
deþlik ve hoþgörü anlayýþýný getir-
mesini dilerim.” diye konuþtu.
Aþure gününe katýlanlara, piþilen
kurbanlar ve aþure ikram edildi.
MEHMET TEKÝN OBERHAUSEN

Oberhausen’de Kerbela Þehitleri anýldý  

Soldan saða: Dede
Hüseyin Soyuk,
Dede Ali Çelik,
YK üyesi Binali
Fýrat ve Baþkan
Halis Aksünger.
Aþure Gününe
500’e yakýn
vatandaþ 
katýldý. 
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MUSA İĞREK İSTANBUL

fİstanbul’u tüm kuytularıyla bir kitaba sığdırmak 
mümkün mü? Elbette değil. Bu kente dair önü-

müze konulan her şey hep eksik kalacaktır. “İstanbul’u 
tanımadıkça, kendinizi bulamazsınız.” diye seslenen 
Tanpınar’a tutunursak bu şehri keşfetmenin en keyifl i 
yolu biraz da ona dair yazılanlardan geçiyor.
 İstanbul külliyatının en güzel kitapları Reşat Ek-
rem Koçu’nun yarım kalan İstanbul Ansik-
lopedisi ve Tarih Vakfı’nın çıkarttığı İstanbul 
Ansiklopedisi herkesçe malum. Bu güzel iki-
linin kıyısına bir ansiklopedi daha konuldu. 
2010 Ajansı’nın desteğiyle NTV Yayınları’nın 
hazırladığı İstanbul Ansiklopedisi, şehri 1.010 
sayfayla 350 maddeye sığdırmaya çalışıyor. 
Enis Batur’un danışmanlığını, Sevin Okyay’ın 
yayın koordinatörlüğünü yaptığı ansiklopedi-
ye bilim, sanat, edebiyat dünyasından 150’yi 
aşkın isim katkıda bulundu. Bu şehre dair irili ufaklı ne 
varsa, ansiklopedinin sayfalarında. Kitabın dün ger-
çekleştirilen tanıtım toplantısına İstanbul 2010 Avru-
pa Kültür Başkenti Ajansı Sekreteri Yılmaz Kurt, Sevin 
Okyay ve NTV Yayınları Genel Koordinatörü Mustafa 
Dağıstan katıldı.
 Enis Batur, bu ansiklopedinin ilk müjdesini ver-
diği bir söyleşisinde şöyle demişti: “Nesnel bilgiler-
den çok, bu işe Türkiye’de gönül vermiş insanların 
daha sübjektif izlenimlerinden yola çıkarak yazdıkları 
maddelerden oluşacak, keyif ağırlıklı bir ansiklope-

di.” Batur’un dedikleri aynı ile vaki. Zira kitap, bilin-
dik ansiklopedilerden epey farklı. Katkıda bulunan 
yazarların edebiyatçı olmasından olsa gerek, sıcak 
bir üslup var metinlerde. Ansiklopediyi elinize aldı-
ğınızda büyük bir eksiklik var maalesef. Gözden mi 
kaçtı bilinmez ama ansiklopedide ne indeks ne de 
içindekiler kısmı var.  Ansiklopedide 21. yüzyılın ilk 
on yılındaki gelişmeler de göz önünde bulundurul-

muş. Deprem, yangın, salgın hastalıklar gibi 
kentin sosyo-ekonomik hayatını doğrudan 
etkileyen toplumsal olaylar da maddeler 
arasında. Tarih öncesinden Bizans, Osmanlı 
ve Cumhuriyet’e uzanan olaylar, kurum-
lar, semtler, mimari, doğa, müzik ve gösteri 
sanatları, mitoloji ve insanlar üzerinden İs-
tanbul anlatılıyor. Batur, “ansiklopedinin za-
man içinde yenilenerek canlı bir organizma 
halinde tutulacağını” söylüyor. Kitap için iyi 

bir arşiv taraması yapılmış. İlk kez yayımlanan belge-
ler, fotoğrafl ar yoğun bir emek ürünü. 
 Ansiklopedinin yazar kadrosuna bakınca ki-
tabın nasıl bir seyir izlediğini görmek mümkün: 
Semavi Eyice, Doğan Kuban, Haydar Ergülen, 
Beşir Ayvazoğlu, Oruç Aruoba, Sadık Yalsızu-
çanlar, Afi fe Batur, Emre Ayvaz, Selahattin Öz-
palabıyıklar, Kaya Özsezgin, Ayfer Tunç, Erol 
Üyepazarcı, Nedret İşli, Sabri Koz, Nursel Duru-
el, Ekrem Işın… Uzunca bir liste. Bu evladiyelik 
ansiklopedinin fi yatı ise 120 TL. 

Oktay Rifat’ın 
‘Perçemli Sokak’ 
Önsözünde Çelişkiler 
ve Yanlışlıklar 
Oktay Rifat modern Türk şiirinin en büyük şairle-
rinden biridir. Bundan kimsenin kuşku duymadığı 
ne kadar doğruysa, onun İkinci Yeni şiirinin öncüsü 
olduğu konusundaki iddiasının doğru olmadığı da 
o kadar kuşku götürmez. Asım Bezirci, ‘İkinci Yeni 
Olayı’nın (Su Yayınları, 1986) ‘İkinci Yeni Şiirinin 
Kurucusu Kimdi?’ bölümünde, Oktay Rifat’ın Gösteri 
Dergisi’nin Aralık 1980 tarihli sayısındaki söyleşisin-
den ‘İkinci Yeni[nin] 1956 yılı Kasım’ında yayımla-
dığı ‘Perçemli Sokak’ adlı şiir kitabı[n]ın basımından 
sonra ortaya çıktı[ğını]; tersini söyleyen[in], bu 
tarihten önce basılmış İkinci Yeni özelliği taşıyan 
tek bir satır varsa göster[mesi]’ gerektiğine ilişkin 
sözlerini aktardıktan sonra şunları yazıyor: ‘Oktay 
Rifat hoş görsün, bir tek dize değil, birçok dize hatta 
şiir gösterilebilir’.

Oktay Rifat’ın bu iddiası, büyük olasılıkla, onun 
‘Perçemli Sokak’a yazdığı giriş yazısıyla ilgilidir ve 
bu başlıksız yazıyı Oktay Rifat, bir tür ‘İkinci Yeni 
Manifestosu’ gibi düşünmüş olmalıdır. ‘Perçemli 
Sokak’taki şiirlerinin arkaplanını oluşturan poetikayı 
ortaya koyan bu metin, İkinci Yeni şiiriyle ilişkilen-
dirilmek şöyle dursun, ciddî mantıksal çelişkileri ve 
felsefî yanlışlıkları içeren bir metindir.

Oktay Rifat, bu metinde ‘Bir dili kullanmak 
kelimelerin bizde uyandırdığı görüntülerin (image; 
hayal) yardımıyla bir şey anlatmak demektir. O şeye 

anlam diyoruz. Bir sözün 
anlamı, çoğu zaman, o 
sözün gözümüzün önüne 
getirdiği görüntüden başka 
bir şey değildir’ der. Bu, 
bir kelimenin anlamını, 
onun zihindeki imgesiyle 
(Oktay Rifat ‘görüntü’ 
diyor) temellendirmek 
demektir. Başka bir deyişle 
Oktay Rifat, anlamı imge-
ye indirgemekte, böylece 
vahim bir felsefî yanlışlığa 

düşmektedir. Anlamın imgeyle hiçbir ilişkisinin 
bulunmadığını, Gottlob Frege’nin ‘Über Sinn und 
Bedeutung’ [‘Anlam ve İmlem Üzerine’] başlıklı, o 
klasikleşmiş makalesinden beri bildiğimize göre, 
burada bunun gerekçelerini açıklamaya gerek 
duymuyorum. [Merak edenler, benim ‘Edebiyat ve 
Sanat Üzerine Yazılar’ (Yapı Kredi Yayınları, 2008) 
adlı kitabımda ‘Oktay Rifat’ın Şiirinde Üç Evre’ baş-
lıklı yazıma bakabilir.]

Dahası Oktay Rifat, anlamla imge arasındaki 
ilişkinin ‘çoğu zaman’ kurulabildiğini bildiriyor 
ki, bu, ‘çoğu zaman’ın dışında kalan zamanlarda, 
anlamın ne ile temellendirileceği sorusunu sormayı 
zorunlu kılıyor. Öte yandan bir dilde anlamın bazen 
X’le bazen de Y (veya Z) ile ilişkilendirilerek gerçek-
leşmesi de söz konusu olamaz. Başka türlü söyler-
sem, Dilin anlam üretme kuralları, bir durumdan 
ötekine bir değişkenlik de göstermez.

Oktay Rifat’ın ‘Perçemli Sokak’ önsözü, bu 
türden hatalarla doludur. Mesela, ‘Bir sözün gö-
zümüzün önüne gelen görüntüsü, olabilecek 
bir şeyse o söze anlamlı, olmıyacak bir şeyse o 
söze anlamsız deriz’ dedikten sonra şöyle sürdü-
rür sözlerini: “[Mesela] ‘Ahmet düştü’ sözünün bir 
anlamı vardır, çünkü Ahmet düşebilir. ‘Lamba-
nın saçları ıslak’ sözünün bir anlamı yoktur, çünkü 
lambanın saçı olmaz.”

Bu argümanın mantıksal hiçbir tutarlılığı 
yoktur;-şundan dolayı: Anlam, onun öne sürdüğü 
gibi, ‘bir sözün gözümüzün önüne getirdiği gö-
rüntüden’ başka bir şey değilse, o sözün gerçek-
likte bir karşılığı olup olmadığını araştırmanın bir 
yararı yoktur. Gerçeklikte karşılığı olmadan da bir 
kelime zihnimizde ‘gözümüzün önüne’ bir imgeyi 
getirebilir. Bu nedenle, ‘ıslak saçları olan bir lam-
ba’ imgesi tahayyül edebiliriz. Bunun gibi, mesela, 
‘kanatlı at’ın gerçeklikte bir karşılığı yoktur, ama 
zihnimizde, Descartes’ın ‘ideés factices’ dediği 
türden bir ‘kanatlı at’ imgesi (görüntüsü) oluşması 
pekâlâ mümkündür.

Oktay Rifat, bu metinde ‘anlam’ konusunda, 
birbiriyle çelişen iki kriter öneriyor: (i) anlam, zih-
nimizde karşılığı olan bir görüntüdür; ve (ii) an-
lam, bu kez zihnimizde değil ama, gerçeklik-
te karşılığı olan bir şeydir. Bu iki kriterin ikisi de, 
aynı metinde dile getirilen bir çelişkiyi olduğu ka-
dar, felsefî açıdan bir yanlışlığı da içeriyor. An-
lam ne (zihinsel) imgede ne de gerçeklikteki ob-
jededir;- ilki, imgeleme (imagining), ikincisi de 
imlemleme’dir (İng. referring; Alm. bedeutung). 
Ve anlam, ancak kavram’da temellenir.

Oktay Rifat’ın ‘anlam’ konusundaki bu tu-
tarsız ve yanlış tezlerinin ise, İkinci Yeni’nin 
‘anlam’ sorunu karşısındaki tavrıyla hiçbir ilgisi 
yoktur. h.yavuz@zaman.com.tr

Hilmi Yavuz

Oktay Rifat, modern 
Türk şiirinin en bü-
yük şairlerinden biri-
dir. Bundan kimsenin 
kuşku duymadığı ne 
kadar doğruysa, onun 
İkinci Yeni şiirinin ön-
cüsü olduğu konusun-
daki iddiasının doğru 
olmadığı da o kadar 
kuşku götürmez. 

Cümle İstanbul bir ansiklopedide 

YAVUZ ULUTÜRK İSTANBUL

fHazreti Süleyman, insanlara, cinlere, kuşlara 
ve rüzgâra hükmederken, bir padişah kendi-

sine isyan eder. Hazreti Süleyman da ülkesine varır, 
onu esir alır. Kızıyla evlenip onu Rum illerine getirir. 
Kız, “Ya Eminallah” der; “Dilerim ki benim için bu-
rada bir saray yaptırırsın. Ben de geri kalan ömrümü 
orada daima ibadetle geçiririm.” Hazreti Süleyman 
yer araştırıp İstanbul toprağına gelir. Su ve havasının 
güzelliğine vurulur. Büyük bir saray yaptırır ve şöyle 
dua eder: “Bu şehir cihan yıkılıncaya kadar bakımlı 
ve mamur kalsın.” Evliya Çelebi’nin şehrin kuruluşu-
na dair bu rivayeti ne derece sahihtir bilinmez ama, 
İstanbul’un dünyanın en kadim şehirlerinden oldu-
ğu su götürmez. Peki bu şehrin zenginliğinden ne 
kadar haberdarız? Neresinde ne var? Folkloru, efsa-
neleri, hikayeleri neler? Bütün bu soruların cevabına 
ulaşmak artık çok kolay. İstanbul 2010 Avrupa Kültür 
Başkenti’nin desteği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve 
Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) işbirliğinde 
hazırlanan ‘İstanbul Kültür Envanteri’, şehrin bütün 

kültürel zenginliğini bir internet sitesinde topluyor.
Bugün hizmete giren ‘www.istanbulkulturen-

vanteri.gov.tr’ sitesi, dün akşam Çırağan Kempins-
ki Otel’de düzenlenen bir toplantı ile tanıtıldı. Site-
de, Arkeoloji, Kentsel Mimari, Halk Kültürü ve Kül-
tür Ekonomisi ana başlıklarında, İstanbul’un hızla 
yok olan kültür varlıkları kayıt altına alınıyor. 1 mil-
yon 512 bin lira harcanarak hazırlanan sitede, 150 
bin web sayfası, 60 bin fotoğraf ve 70 bin fi ş yer alı-
yor. Sitede İstanbul’un 39 ilçesinde bulunan 27 bin 
690 mimari yapı da bütün özellikleriyle kayıtlı.

Kültür Envanteri, 1776-2010 yılları arasında 
İstanbul’un geçirdiği evreleri, haritalarla gösteriyor. 
Sitede çapraz, coğrafi  ve tematik sorgulama ile ara-
ma yapılabiliyor. İstanbul’da yerini bile bilmediğimiz, 
nerede olduklarını merak ettiğimiz hanlardan ha-
mamlara, camilere, kiliselere, surlara, çeşmelere, di-
kili taşlara kadar pek çok tarihî yerlere de ulaşmanın 
mümkün olduğu sitede günümüzün sanat galerileri, 
opera, bale ve konser salonları, sinemalar, festival bil-
gileri, kültür merkezleri de yer alıyor. Envantere, Bilgi 

Üniversitesi’nin yayımladığı 17 kitap da eşlik ediyor.
Projenin öncüsü İstanbul İl Kültür ve Turizm 

Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, bu envanter 
ile isteyen herkesin İstanbul’la ilgili her türlü bilgi-
ye ulaşabileceğini söylüyor. Bilgili, projeyi sekiz yıl 
önce il kültür müdürlüğündeki görevine başladığın-
da gündemine almış. Bilgili, “Ciddi bir ekip çalışma-
sı ve maliyet gerektiriyordu. 2010 Avrupa Kültür Baş-
kenti olmanın imkânlarıyla şimdi bunu gerçekleştir-
me fırsatı bulduk.” diyor. Bilgili, kültür ve turizm ko-
nusundaki bütün projeler için altyapı oluşturan en-
vanterin elektronik ortamda sürekli kullanıma açık 
bulunduğuna, sürdürülebilme ve güncellenebilme 
özelliğine sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yü-
cel Kanpolat ise çalışmayı “Kültür Başkenti olarak 
kabul ettiğimiz İstanbul’un elinde ne var?” sorusu-
nun cevabı olarak görüyor. Envanterin  Türkiye’de 
ilk, dünyada da iddialı olduğunu söyleyen Kanpo-
lat, “Geçen yıl böyle bir envanter yoktu, şimdi var. 
Zamanla geliştirilir, düzeltmeler yapılabilir.” diyor. 

İstanbul 
Ansiklopedisi’nin  
tanıtım toplantı-
sına Mustafa Da-
ğıstan (solda), 
Yılmaz Kurt ve 
Sevin Okyay 
katıldı.

İstanbul’un mimarî yapıları, arkeolojisi, halk kültürü ve kültürel ekonomisiyle ilgili bütün bilgiler bir internet sitesinde toplandı. Bugün 
kullanıma açılacak olan 150 bin web sayfası genişliğindeki Kültür Envanteri’nde 60 bin fotoğraf ve 70 bin fi ş eşliğin-
de şehre ait bütün kültürel değerler ilk kez bir araya geliyor. Envanter, ‘İstanbul’da  ne var?’ sorusuna cevap veriyor.

İstanbul’un kültürel 
varlığı kayıt altında 

‘www.istanbulkultu-
renvanteri.gov.tr’ ad-
resinden hizmet vere-
cek site, İstanbul’la 
ilgili kültürel ve tu-
ristik bütün projele-
re altyapı deste-
ği sağlayacak. 
FOTOĞRAF: ZAMAN, 
MUSTAFA KİRAZLI

ASLIHAN AYDIN ANKARA

fİlk baskısı 1945 yılında yayımlanan Türkçe 
Sözlük’ün 11. baskısı pek çok yenilik içe-

riyor. Son baskıda sözcük sayısı 92 bin 292’ye, 
sözcük, terim, deyim ve anlamdan oluşan söz 
varlığı ise 18 bin artırılarak 122 bin 423’e ulaştı. 
Özel üretilmiş dönüşümlü 346 ton kâğıda bası-
lan sözlük, 2 bin 800 sayfadan oluşuyor.
     1 Ocak’ta baskıya girecek sözlük hakkında bil-
gi veren Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Şükrü 
Haluk Akalın, yeni baskı Türkçe Sözlük’te mad-
de başı ve içi sözcük sayısının beş yıl önceki bas-
kıya göre 14 bin 885 artırılarak 92 bin 292’ye ulaş-
tığını kaydetti. Sözlüğün sonunda dil ile ilgili bazı 
bilgilere yer verildiğini söyleyen Akalın, “Oxford, 
Larousse, Webster gibi sözlüklerin sonunda yer 
alan bilgiler gibi ilk kez bu baskıda Türkçe için 
bilgilere yer verildi. Bu bölümde dilekçe yazılışı-
na kadar pek çok bilgi mevcut.” dedi.
     Akalın, sözlükte ülke adları, başkentleri ve 
para birimlerinin, Türkçenin yazım kuralları-
na göre verilerek, bir standart oluşturulduğu-
nu aktardı. Sözlükte, harfl erin, işitme engelliler 
için parmak alfabesindeki biçimleriyle yer aldı-
ğını da belirten TDK Başkanı, “İlk kez bu bas-
kıda Türklerin kullandığı Göktürk, Uygur, Arap 
yazıları hakkında bilgiler, harfl erin özellikleri 
sıralandı, Mors alfabesi verildi, e-posta yazma 
kuralları da yer aldı.” diye konuştu.

fTüm eserleri Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan 
Yaşar Kemal’in Bir Ada Hikâyesi dörtlemesinin ikinci 

kitabı Karıncanın Su İçtiği, Fransızca’da... La tempête des gazelles 
adıyla Fransızcaya çevrilen kitap Gallimard tarafından yayımlandı. 
Karıncanın Su İçtiği, savaşlardan, kırımlardan, sürgünlerden arta 
kalan insanların Yunanistan’a gönderilen Rumların boşalttığı bir 
adada yeni bir yaşam kurma çabalarını konu alıyor. KÜLTÜR SANAT

Türkçe Sözlük’te  
14 bin 885 yeni kelime var

‘Karıncanın Su İçtiği’ Fransızca’da

SAYFA TASARIM: HAKAN SOBACI
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Da ðýs tan Çe tin ka yaKral ve Soytarı

-Hafta sonu Diyarbakır’da toplanan Demokratik 
Toplum Özerklik Çalıştayı ve bu çalıştayda ele alınan 

konular ilginç tartışmalara, suçlamalara neden oldu; oysa, 
Türkiye artık bu tür konuları tartışmaya alışmalı, tartışır-
ken de tüm tarafl ar belirli ilkeleri göz önüne almalı.

Bu ilkelerin başında, en başında şiddet kavramının dış-
lanması, şiddete bir yöntem olarak gönderme yapmamak 
gelmeli; şiddete bir yöntem olarak gönderme yapmama-
nın hukuksal çerçevesini de zaten Anayasa’mızın 90. mad-
desinin son paragrafına göre iç hukukumuzun bir parçası, 
yasaların da üzerinde olan Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı çok net 
çizmektedir. Tüm kesimler bu konuları tartışırken, hatta 
karşılıklı suçlamalar getirirken AİHS’yi ve 
AİHM içtihadını referans alabilseler hem 
tartışmalar çok daha nitelikli, seviyeli bir 
hale gelecek, hem de belirli alanlarda çağ-
daş ilerlemeler sağlanabilecek; aksi durum-
da, son olayda gördüğümüz gibi tartışma-
lar (!) bir kayıkçı kavgasını andırmaya baş-
layabiliyor.

Şiddete bir yöntem olarak gönder-
me yapmamak temel ve vazgeçilmez ilke; 
ama bu ilkeyi savunurken, bunu içi boş, re-
feranssız bir ilke olarak savunmak yerine AİHM içtihadı-
na gönderme yaparak savunmak hem nitelik sıçramasına 
hem de büyük bir meşruiyet edinimine neden olabilecek.

Örneğin, AİHM’nin, o tarihte galiba Divan, 1995 tarih-
li, Fransa’ya karşı açılan bir davada verilen Piermont ka-
rarına gönderme yapmadan Çalıştay kararlarını tartışmak 
çok anlamlı olmayabilir; 1995 tarihli Piermont kararı bir 
gösteri sonrası Fransız Polinezyası’ndan sınır dışı edilen ve 
bir daha buraya girişi yasaklanan bir Alman milletvekiline 
ilişkin. Fransız Polinezyası Fransa’nın deniz aşırı bir topra-
ğı, Fransa’nın Paris, Marsilya gibi toprağı ve burada Poli-
nezyalılar bağımsızlık talebiyle barışçı, şiddete gönderme 
yapmayan bir gösteri düzenliyorlar ve bu gösteriye katılan 
bir Alman milletvekili de Fransız polisi tarafından sınırdışı 
ediliyor. Divan (şimdiki AİHM) kendisine başvuran Alman 
milletvekilini haklı görüyor ve kararında şiddete bir yön-
tem olarak gönderme yapmaksızın insanların ülkelerinin 
topraklarının bir bölümünün ayrılması talebini dile getire-
bileceğini, bu talebin Sözleşme’nin ifade özgürlüğünü dü-
zenleyen 10. maddesiyle uyum içinde olduğunu belirtiyor; 
burada ana ilke ifade özgürlüğü ve şiddete başvuru yap-

mama koşulu. Bu karara T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve 
Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün sitesinden bile ulaşa-
biliyorsunuz, yani devletimiz Piermont kararını Avrupa’da 
Düşünce Özgürlüğü başlığı altında kendi sitesinden du-
yuruyor ama daha sonra, üstelik bu karar Anayasa’mızın 
90. maddesine göre iç hukukumuzun bir parçası olması-
na rağmen, aynı devletin başka organları bu kararın özüne 
aykırı davranabiliyorlar, bu karar hiç yokmuş gibi yorum-
larda, suçlamalarda bulunabiliyorlar.

Çalıştay’da ele alınan konulardan, basından izleyebil-
diğim kadarıyla, en fazla tartışılanı yerel meclisler kurul-
ması konusu oldu; bu konunun da, siyasî düzeyi çok aşağı-
lara çekmeden, çok daha ciddi tartışılması gerekiyor.

Bu konunun detaylarına girmeden tar-
tışmanın tarafl arına iki naçiz önerim olabi-
lir; bunlardan birincisi devlet adına yapılan 
konuşmalarda, Çalıştay’da ele alınan konu-
lar eleştirilirken, AİHS ve AİHM içtihadı-
na uygun davranılması meselesi. Aksi tak-
dirde Anayasa’mızın 90. maddesinin amir 
hükmünü ciddiye almamış olabiliyorlar ki, 
bu durum devlet adına pozisyon alanlar 
için kabul edilebilecek bir durum pek değil. 
Çalıştay sözcülerine de naçiz önerim, şid-

dete bir yöntem olarak gönderme yapmamak zaten veri 
kabul edilecek, Türkiye’nin temel hukuk belgelerine gön-
derme yapmaları, bu belgelerde somut değişiklikler talep 
etmeleri. Bu durumun en somut örneğini, meclisler bazın-
da, aşağıda vereceğim ama Çalıştay sözcüleri çok radikal 
gibi durabilen önerilerini formüle ederken Türkiye’nin te-
mel hukuk metinlerinde, mesela Anayasa’da değişiklik ta-
lepleriyle beraber gündeme getirirler ise, bu tutum çok et-
kin bir güven artırıcı önleme dönüşebilir.

GELELİM ÖZERKLİK VE MECLİSLER KONUSUNA...
1982 Anayasası’nın 7. maddesi yasama yetkisi başlığını ta-
şıyor, Anayasa’nın muhtemelen en kısa maddesi ve ay-
nen şöyle: Yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nindir. Bu yetki devredilemez.

Türkiye’nin demokratikleşmesi, daha etkin bir idari 
yapıya kavuşması, adem-i merkeziyetçiliğin kimi nimet-
lerinden yararlanabilmek için bu maddenin önümüzdeki 
dönemde gözden geçirilmesinde büyük fayda vardır. Bu 
maddenin neden gözden geçirilmesinin gerektiğine iliş-
kin somut da bir örnek sunmak istiyorum. Anayasa’mızın 

73. maddesi birincil olarak verginin yasallığı ilkesini dü-
zenlemektedir; verginin yasallığı ilkesi demek tüm ver-
gilerin kanunla yani TBMM tarafından konması ve kal-
dırılabilmesi anlamına gelmektedir. Vergiler, fi nanse et-
tiği kamu hizmetinin niteliğine göre ulusal ve yerel ver-
giler olmak üzere ayrıştırılabilir; ulusal denebilecek ver-
gilerin yani mesela diplomasiyi, savunmayı fi nanse ede-
cek vergilerin TBMM tarafından konulması çok doğal ve 
işin normalidir ama yerel vergilerin matrah ve oranları-
nın TBMM tarafından belirlenmesi, bırakın doğal ve nor-
mal olmayı, beraberinde bir dizi etkinlik sorunu da taşı-
yan bir konudur. Yerel vergilerin yerel seçilmiş otorite-
lerce salınması her açıdan çok daha verimli ve demokra-
tiktir ama Anayasa’mızın 7. maddesi bu duruma engel-
dir ve bu durum mutlaka düzeltilmeyi beklemektedir. Ör-
nekten de anlaşılabileceği gibi 7. maddede ifadesini bu-
lan TBMM’nin yasama tekelinin bazı alanlarda dışına çı-
kılmasının ülke bütünlüğü gibi bir konuyla alakası falan 
yoktur, aksine sistemin daha etkin ve demokratik işleme-
sinin muhtemelen ön koşuludur. Önemli olan bu konula-
rın, yani yerel seçilmişlerin belirli konularda yasama yet-
kisi ile donatılması konusunun, meclisler konusunun ül-
kenin daha etkin bir idari yapıya, daha demokratik bir yö-
netime ulaşmasının şartı olarak bilinmesiyle beraber tar-
tışılmasıdır. Devlet adına, müessses nizam adına konu-
şanlar meselelere çok daha geniş bir açıdan, evrensel hu-
kuk normları açısından bakabilmeyi mutlaka birinci gün-
dem maddesi haline getirmelidirler; Çalıştay sözcüleri ise, 
Anayasa’nın 7. maddesi örneğinde olduğu gibi, radikal 
dahi gözükse taleplerini temel devlet belgeleri üzerinden, 
bu belgelerde yapılmasını talep ettikleri değişiklikler üze-
rinden getirmeleri çok önemlidir. Yerel meclisler mesele-
sini Anayasa’nın 7. maddesinde bir tadilat biçiminde sun-
mak, ya da yeni yapılacak Anayasa’da yeni bir düzenleyici 
madde önermek  başkadır, Türkiye’nin metinlerine gön-
derme yapmadan konuşmak ise bambaşkadır.

Şiddete referans yapmazsanız konuşulmayacak konu 
yoktur; bu konuları tartışırken de Avrupa belgelerine, AİHM 
içtihadına yaslanmak çok daha inandırıcı ve sağlam olacak-
tır. Gelinen noktada ise hem müesses nizam savunucula-
rının hem de Çalıştay sözcülerinin evrensel (AİHS, AİHM 
içtihadı, BM sözleşmeleri) hukuk normlarını temel referans 
olarak aldıklarına ilişkin güçlü kanıtlar görünmemektedir; 
bu eksiklik ise tartışmaları sevimsiz yerlere çekme potansi-
yelini bünyesinde taşımaktadır. e.karakas@zaman.com.tr

BAŞKA MECLİSLER TARTIŞMASI

Eser Karakaş
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Mehmet
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BDP'nin iyi niyetsizliği
BDP; her demokratikleşme sürecinde yap-
tığı gibi yine provokatif bir dil kullanma-
yı tercih ediyor. Partinin eşbaşkanı Selahattin 
Demirtaş'ın, Güneydoğu'da Kürtçenin Türk-
çe gibi resmî olarak kullanılmasıyla ilgili açık-
lamalarından sonra önceki gün de Ahmet Türk 
ve Aysel Tuğluk'un başkanlığını yaptığı De-
mokratik Toplum Kongresi gündeme geldi. 
Kongrenin düzenlediği Demokratik Özerklik 
Çalıştayı'nın sonunda hazırlanan taslak, kamu-
oyunda büyük gerginliklere sebep olacak ifade-
lere yer veriyor.

Bu şekilde bir dil kullanmanın, aslında 
BDP'nin her kritik eşikte başvurduğu bir yön-
tem olduğunu hatırlamakta fayda var. Türkiye 
ne zaman demokratik bir sürece girse, kitleler  
politize olmaktan kurtulup normalleşmeye baş-
lasa, BDP böyle bir çıkış yapıyor. Ortalığı geren, 
sinirlere oynayan, devletin duygusal refl eksleri-
ni harekete geçirmeye çalışan bu tarz, BDP'nin 
ülkenin demokratikleşmesinden ne kadar ra-
hatsız olduğunun da bir göstergesi aslında.

Nitekim; BDP'nin açtığı son derece za-
mansız ve anlamsız tartışma, uzun zaman-
dır siyasetle ilgili açıklamalarını görmediğimiz 
Genelkurmay'ın harekete geçmesine ve askerî 
olmayan bir konuda açıklama yapmasına ne-
den oldu. Yani 12 Eylül referandumuna şiddetle 
karşı çıkan BDP, askerin siyasette varlığını de-
vam ettirmesi için de olanca gücüyle çaba gös-

teriyor.
BDP yöneticile-

ri gerçekten ne umut 
ederek böyle bir sü-
reci başlatıyor, bunu 
kimse anlamıyor. Ne 
ümit ediyorlar? Bir-
takım Kürt azınlığın 
dillendirdiği bu söz-
lerden sonra bütün 
herkes sağdan hiza-
ya mı girecek? Dev-
let bu açıklamalardan 
sonra hemen tırsacak, 
derhal ne istiyorlar-

sa verecek öyle mi? Bazen BDP yöneticilerinin 
Patagonya'da falan yaşadıklarını düşünüyo-
rum. İnsan bunca yıl ‘analar niye ağlıyor' diye 
bir kere bile düşünmez mi? Bu kadar, kavga bu 
kadar kan niye döküldü?

Ortalama bir zekâ bile BDP'nin bu çıkışının 
devletin hassas damarlarını tahrik etmek kas-
tıyla yapıldığını düşünür. Kendi yerine çekilme-
ye çalışan, demokratik bir ülkede nerede duru-
yorsa orada durma gayreti gösteren askeri, ye-
rinden tekrar çıkarmak, tekrar etkin bir hale 
sokmak isteyen bir niyetle bu hareketlerin ya-
pıldığını herkes görüyor. Çünkü bu kadar aleni 
bir basiretsizliği iyi niyetle yorumlamak müm-
kün değil.

BDP, Kürt meselesinin çözülmesinde her 
zamanki gibi iyi niyetsiz davranıyor. Sadece 
Kürtlerin değil ülkenin demokratik bir olgun-
luğa ermesi konusundaki davranışları da son 
derece iyi niyetsiz. Gerginlik ve sinir uçlarına 
vuran tarzından ısrarla vazgeçmiyor. Kürtlerin 
bu ülkede daha mutlu yaşamasını sağlamak-
tan çok, siyasî haraç isteyen tavrını terk etmek 
niyetinde de değil. Kürtlerin siyasî yoksulluğu 
üzerinden politik varlıklarını sürdürme arzula-
rından başka bir amaçları yok.

Söylemeye çalıştığım şey ne talep ettikle-
ri, ne istedikleri değil... Kürtçenin her yerde ko-
nuşulup konuşulmaması da değil... Tarih bo-
yunca problem olmamış şeylerin bugün prob-
lem olmasının sebebini kimse anlamıyor zaten. 
BDP'nin samimiyetsizliği insanın canını sıkıyor. 
Öyle bir tarzları var ki, ‘Asker niye kendi yeri-
ne çekiliyor, çıkıp konuşmuyor?' diye  adeta orta 
yapıyor. Yaptıkları kesinlikle kasti faul. Devle-
tin; Kürt meselesi dahil ülkedeki birçok meseleyi 
çözecek demokratik adımları  atmaya hazırlan-
dığı bir dönemde toplumun tamamında infi a-
le sebep olacak çıkışlar yapmanın iyi niyetle tevil 
edilmesi mümkün değil.. m.kamis@zaman.com.tr

BDP yöneticileri gerçek-
ten ne umut ederek böy-
le bir süreci başlatıyor, 
bunu kimse anlamıyor. 
Ne ümit ediyorlar? Bir-
takım Kürt azınlığın dil-
lendirdiği bu sözlerden 
sonra bütün herkes sağ-
dan hizaya mı girecek? 
Devlet bu açıklamalar-
dan sonra hemen tırsa-
cak, derhal ne istiyorlar-
sa verecek öyle mi?
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SAYFA TASARIM: SEVDE TEKİNKAYA

Maraş katliamı ve söylenmeyenler

Gazeteci dostum Gürkan Zengin, Dışişle-
ri Bakanı’mız Ahmet Davutoğlu hakkında bi-
yografi k bir kitap kaleme aldı. Adı, “Hoca”, tam 
ismi, “Türk Dış Politikasında Davutoğlu Etkisi”.

Gazetecilerin yazdığı kitaplar, genellikle çok 
yakın zamanlarda olup bitenleri anlamaya yö-
nelik, “Aslında ne olmuştu?” sorusuna kışkırtı-
cı cevaplar veren türden çalışmalar oluyor. Gür-
kan Zengin’in “Hoca”sı, çok önemli bir farkla 
benzerlerinden ayrılıyor; kitabın biyografi k, hat-
ta yer yer ilmî niteliği, esere ciddi bir kimlik ver-
miş. Ahmet Davutoğlu’nun Konya’nın Toros sı-
radağlarına dayanan uç boyundaki Taşkent ilçe-
sinde başlayan hayat hikâyesini okurken, Türk 
dış politikasının temel yapıtaşlarını ve belli baş-
lı dönemeçleri de hatırlıyoruz. Kitabın popüler, 
ilmî, edebî ve politik boyutlarla zenginleştirilme-
si, ancak Gürkan Zengin gibi, gazetecilik altya-
pısı son derece sağlam bir kalem eliyle mümkün 
olabilirdi. İşini iyi yapan yazıcılara öteden beri 
imrenmişimdir; bu saatten sonra Gürkan Zengin 
de “haset ettiklerim” listesine girmiş bulunuyor. 
Ümit ederim ki, “Hoca” ile girdiği yayın dünya-
sının ışıkları, onun daha nice güzel eserlerine şa-
hit olsun.

Hâfızasıyla öğünebilecek insanlardan deği-
lim fakat 90’lı yılların sonlarında Ankara’da üç-
dört kişilik özel bir sohbete iştirak eden Ahmet 
Davutoğlu, sükûti tavrına mukabil, “bilen ama 
lâzım geldiğinde konuşan” bir ilim adamı ola-
rak zihnimde iz bırakmıştı. On küsür seneden 
sonra ikinci karşılaşmamız, Zaman Gazetesi’nin 

yayın toplantısındaki misafi rliği ile gerçekleşti; 
“Hoca” bende, güven verici, sohbeti çekilir, al-
çakgönüllü, kibirsiz, meselesine sahip ve hâkim 
ama aklı hâlâ üniversitedeki çalışma odasına ta-
kılı kalmış bir insan intibâı bıraktı. Zannediyo-
rum bu his, onu seven veya sevdiğini izhar et-
memesi gereken herkeste müşterek bir karşılık 
bulmaktadır. Alışageldiğimiz dışişleri bakanla-
rı nokta-i nazarından aslında meslekî kusur sa-

yılan bu vasıfl arı, Ah-
met Davutoğlu’nun 
pırıldayan ve niçin o 
makamda bulundu-
ğunu izah eden pırıl-
tılı meziyetlerdir. Hiç-
bir mevki ebedî değil; 
günü geldiğinde o kol-
tuğa oturanlar, kendi-
lerini, vaktiyle Ahmet 
Davutoğlu’nun koy-
duğu çıta ile rekabet 
etmek mecburiyetinde 

hissedecekler diye düşünüyorum.
Henüz aktif olarak görevi başında bulunan 

bir bakan için, böyle sözler söylemeyi erken bu-
lanlar olabilir. “Hoca”nın sayfalarını karıştırır-
ken farkediyoruz ki, bu niteleme, iltifattan ziya-
de mütevazı bir durum değerlendirmesinden 
ibarettir sadece. Onun danışmanlık sürecinden 
hâlen devam eden bakanlığına kadar geçen süre 
zarfında Türk dış politikasının kazandığı itibar 
ve “derinlik”, yeni bir dış politika yorumu olarak 

adlandırılma onurunu hak ediyor.
Zannediyorum, muhalifl eri de farkındadır: 

Bizim iyi bir dışişleri bakanımız var; problemi-
miz böyle vasıfl ı adamların sayısını artırmaktır; 
bu hükmü te’yid etmek için çok çarpıcı ve etkile-
yici örnekler, rakamlar verebilmek isterdim ama 
yerim kifâyet etmiyor; ayrıntı bilgisi isteyenler, 
“Hoca”yı edinmeli ve son on yılın başdöndürü-
cü dış politika gelişmeleri arasına serpiştirilmiş, 
başarılı bir insanlık kariyerinin hikâyesini roman 
lezzetiyle okumalıdır.

Yine de minik bir misâl vermek iyi ola-
cak; 1992’de kurulan ve kısaca TİKA diye bili-
nen Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlı-
ğı 2002 yılında sadece 15 ülkede faal durumday-
dı; bugün bu sayı 111’e çıkmış durumda. 53 Af-
rika ülkesinin 37’sinde Türkiye, TİKA aracılığı ile 
bayrak yükseltiyor. Geçen yıla kadar binden faz-
la Türk doktoru TİKA’nın yönlendirmesiyle Af-
rikalı muhtaçlara sağlık hizmeti verdi ve TİKA, 
2003’ten beri Dışişleri Bakanlığı bünyesinde hiz-
met yürütüyor. Aynı şekilde THY’nin misyonu 
ve yeni vizyonunu yönlendiren dış politika inisi-
yatifi yle THY içeride 36, dünya üzerinde 128 dış 
hatta yolcu, kargo ve insanî sıcaklık hizmeti uçu-
ruyor; şu anda Avrupa’nın 4. havayolu.

Hocalıkla dış siyasette liyakati birleşti-
ren bir memleket evlâdının hikâyesini yazmak 
kolay iş değil; eline, kalemine sağlık Gürkan 
Zengin; kitabının adına bayıldım: Zirâ, Türk 
milleti nazarında en şerefl i pâye “Hoca”lıktır. 
t.alkan@zaman.com.tr

Katliama uğramış olma hissini konuşmamız 
gerekiyor belki de. Bu hissi anlamamız. Fran-
sız fi lozof söylüyordu, ‘Ermeniler için üzülü-
yorum. Bütün güçlerini tarihte katledildikle-
rini kanıtlamak için harcıyorlar.’ Türkiye’de 
Alevilerin ne yazık ki böyle bir gücü bile yok.

Aradan otuz iki yıl geçmiş. Maraş’ın üze-
rine bir korku dağının yığıldığı günler geri-
de kalmış. Ama korku canlı hâlâ. Önceki gün 
yeniden yaşandı. Katliamın yıl dönümünde, 
Muharrem ayının hüznüyle bazı Aleviler ilk 
defa cesaret bulup Maraş’ta yürümek istedi-
ler. Amaçları yaşananları hatırlatmaktı. Ko-
nuşmaları öfkeli bir grubun gösterisiyle yarı-
da kaldı. Avrupa ve Türkiye’nin farklı şehir-
lerinden gelen Alevi örgütü temsilcileri bildi-
rilerini Antep’te tamamlayabildiler. 

Maraş’ın püskürttüğü insanlar yıllar son-
ra, bir kez daha Antep’e sığındılar. Tıpkı geç-
mişte yaşandığı gibi. Katliamın olduğu Ara-
lık 1978’den sonra Maraş merkezde yaşayan 
Alevilerin hemen hepsi şehirden ayrılmış-
tı. Bırakın merkezi, köylerde yaşayan Aleviler 
bile günlük rutin işlerini görmek için Antep’e 
gidiyorlardı. Onları inciten, yaralayan, öldü-
ren Maraş’a küsmüşlerdi. 

Bir şehre küsmenin ne demek olduğunu 
biliyorum. O küskünlüğün hâlâ devam etti-
ğini de. Çünkü henüz konuşmaya başlama-
dık. Çünkü üzerimize çöken karanlığın adını 
birlikte koyamadık.

Bugün konuşmamız gereken ne Ale-

vi Federasyonlarının belki de kasıtlı görülen 
tavrı, ne de yürüyüşün zamanlaması. Katli-
amın yıl dönümünde, Muharrem’in mane-
vi ikliminde konuşmayıp, ne zaman konuşa-
caklardı?

Aslında konuşulması gereken Maraş’ın 
kendisi. Maraş’ın sırtını yasladığı Ahır 

Dağı’nın büyüsüy-
le karışan acının, o 
şehrin tarihinde ne-
reye oturduğu!

Maraş özellikle 
son yıllarda büyük 
bir dönüşüm geçi-
riyor. Ekonomiden 
spora pek çok alan-
da diğer Anadolu 
şehirleri gibi atılım 
içinde. Ama gelin 
görün ki bütün bu 

gelişmeler Maraş’ın alnındaki lekeyi gider-
meye yetmiyor. Maraş adıyla anılan ilk keli-
me “katliam”! Bu değişmiyor. Ve bundan ra-
hatsız olan vicdan sahibi pek çok Maraşlı ol-
duğunu da biliyorum.

Pekalâ, Maraş’ın imajının değişmemesi-
nin sebebi nedir? Alevilerin yürüttüğü pro-
paganda ve geçmişi hatırlatma mı? Hiç san-
mıyorum. Alevilerin böyle bir gücünün ol-
madığı ortada. Baksanıza aradan 32 yıl geç-
miş, herhangi bir şiddet ifadesi taşımayan 
katliam protestosu bildirisini bile Maraş so-

kaklarında okuyamıyorlar hâlâ. 
Nedir o halde? Maraş bu çirkinliğe ken-

di içinde bir itiraz neden yükseltemiyor? 
Cumhuriyet tarihin en karanlık organizas-
yonu olan katliamın kimler tarafından yapıl-
dığı, sadece Alevilerin konusu mu? Bu soru-
yu zan altında olduğu için çok daha yüksek 
sesle sorması gereken Maraş halkının kendi-
si değil mi? Ökkeş Kenger’in yaptığı gibi bal-
kondan bakan bir Maraşlı yeterince sorum-
lu davranmış oluyor mu? Konu, Ökkeş Ken-
ger değil zaten. Kenger’in sokağa inmemesi-
ni bile bir gelişme saymak gerekir! 

Özetle, Maraş adının üzerindeki lekeyi 
silmek için balkondan bakmak artık yetmi-
yor? Öfkeli, katliam potansiyeli yüksek genç-
lerine sahip çıkamayan Maraşlıların geçmiş-
lerine ayna tutmaları gerekiyor.

O halde ne öneriyorsun diye sorabilirsi-
niz.  Zor olduğunu bilsem de şunu söylüyo-
rum; protesto için Maraş’ta Alevilerin yanın-
da Sünniler de yürüyebilmeli. Maraş’ın sade-
ce Alevileri değil, Sünni sivil toplum kuruluş-
ları da katliamı lanetleyen pankartlarla şehir-
lerine sahip çıkabilmeli. 

Şehrin imajı için çalışan pek çok sivil top-
lum örgütü var Maraş’ta. Hangi gün toplu bir 
protestoda bulunarak Maraş katliamını kına-
dılar? Geçen 32 yılda  hangi gün devletin il-
gili birimlerini, yargıyı harekete geçiren so-
rular sordular?  Katliamla anılmamak için ne 
yaptılar… b.matur@zaman.com.tr

Şehrin imajı için ça-
lışan pek çok sivil 
toplum örgütü var 
Maraş’ta. Hangi gün 
toplu bir protestoda 
bulunarak Maraş kat-
liamını kınadılar? Ge-
çen 32 yılda hangi gün 
devletin ilgili birimleri-
ni, yargıyı harekete ge-
çiren sorular sordular?

Gürkan Zengin’in 
“Hoca”sı, çok önemli bir 
farkla benzerlerinden 
ayrılıyor; kitabın biyog-
rafi k, hatta yer yer ilmî 
niteliği, esere ciddi bir 
kimlik vermiş. Hocalık-
la dış siyasette liyaka-
ti birleştiren bir memle-
ket evlâdının hikâyesini 
yazmak kolay iş değil… 

Osman Turhan o.turhan@zaman.com.tr

Hüseyin Gülerce

Hoca! 

CHP: Yeni değil ama eskisi de değil…
CHP kurultayında Parti Meclisi yenilenmiş 
oldu. 80 kişinin yarıdan fazlası değişti. Bu 
değişikliği ben önemsiyorum. Ama önce Sa-
yın Mehmet Barlas’tan duyduğum bir fıkra-
yı anlatayım:

İki miskin, bir masanın etrafında avuç-
larını şakaklarına dayamış, bükük boyunla-
rıyla, saatlerce konuşmadan birbirine bakar-
ken, biri el değiştirmiş. Sol elini bırakıp, sağ 
elini şakağına dayamış. Diğeri lafı patlatmış: 
Azizim insan kuş misali,demin neredeydin, 
şimdi neredesin…

Teşbihte hata olmaz diye anlattım. Ta-
bii ki, CHP’deki değişim bundan çok ileride. 
CHP’de ne olduğunu baştan alayım.

Deniz Baykal, 
bundan önceki ku-
rultaya bir hafta kala 
bir kaset skandalı ile 
genel başkanlıktan 
ayrıldı. Sürpriz bir 
şekilde Kemal Kılıç-
daroğlu genel baş-
kan oldu. Üzerin-
de ittifak edilecek bir 
isim bulunmuştu. 
Sonra daha önce-
den yazılmış bir se-
naryonun uygulan-

masını çağrıştıran bir adım daha geldi. Yar-
gıtay Cumhuriyet Başsavcısı, tüzük değişik-
liğinin gereğinin yapılmasını istedi. Kılıçda-
roğlu, kendisini genel başkanlığa getiren Ön-
der Sav ve ekibini tüzük bahanesi ile tasfi ye 
etti. Ama Sav, milletvekillerini belirleyen Par-
ti Meclisi’ne (PM) hâkimdi. Bu duruma Kılıç-
daroğlu boyun bükemezdi. Olağanüstü ku-
rultaya gitti ve kendi yaptığı listeyi, delegeler 
kabul etti. Bu süreçte, Kılıçdaroğlu’nun ham-
lelerine karşı yapılan bütün hukuki itirazlar; 
daha önce görülmemiş biçimde, çok hızlı bir 
şekilde Kılıçdaroğlu’nun lehine sonuçlandı… 
Fotoğrafta görünen şudur: Önce Sav eliy-
le Baykal ekibi, sonra da tüzük değişikliği ba-
hanesiyle Sav ekibi tasfi ye edildi. Öyle ki; 12 
Haziran 2011 genel seçiminde CHP kazan-
sa da kaybetse de, Sav ve Baykal için CHP’de 
mücadele şansı kalmadı. Yani artık Sav ve 
Baykal’ın dönüşü yok…

Bu kurultay ile CHP yenilendi mi? Sa-
yın Kılıçdaroğlu’nun konuşmasına bakıp 

buna evet demek çok zor. Türkiye’nin hiç-
bir temel meselesine değinmedi Kılıçdaroğ-
lu. Hatta Kürt lafını ağzına bile almadığı için 
herkes eleştiriyor. İş, aş, istihdam, ekono-
mik kalkınma, refah konularında söyledik-
leri de pek ciddiye alınmadı. Seçim öncesin-
de, o söylediklerinin içini nasıl dolduraca-
ğı, gerçekten merak konusu. O halde, baş-
lıkta neden “yeni değil ama eskisi de değil” 
diyorum? Samimi mi, değil mi henüz kesin 
bir şey diyemem, ama CHP, değişim işaret-
leri veriyor. Yani, vesayetin partisi olma tes-
limiyetinden kurtulma adına, hâlâ bir hayat 
belirtisi var.

Kürt diyemiyor ama Diyarbakır eski baro 
başkanı Sezgin Tanrıkulu’nu PM’ye alıyor. 
Demokratik laiklik diyemiyor ama çarşafl ıla-
ra parti rozeti takmaktan daha öte bir adım 
atıp, ilahiyatçı Muhammet Çakmak’ı listeye 
alabiliyor. Prof. Dr. Binnaz Toprak gibi, “en-
dişeli modern” de olsa, konuşabileceğiniz, 
uzlaşma arayabileceğiniz bir ismi öne çıka-
rabiliyor. Seçim öncesinde, katı CHP tabanı-
nı ürkütmeme adına ben bu tavrı, doğru da 
buluyorum. Hatta kurultay sonrasına hüs-
nü zan ile bakıp, CHP’nin devlet binasın-
dan, bahçeye çıktığını düşünüyorum. Kalın 
duvarlı, loş ve rutubetli binanın dışındaki te-
miz hava CHP’ye iyi gelecektir. Mesele, Tür-
kiye gerçeğini görebilme ve çağı doğru oku-
yabilmektir.

CHP’deki gelişmeleri önemsemeliyiz. 
Toplumsal uzlaşma adına CHP’deki zih-
niyet değişiminin değeri büyüktür. Mevcut 
yüzde 58-yüzde 42 kutuplaşması ile demok-
rasinin özündeki diyalog ve uzlaşmayı, hoş-
görüyü ve konumlarımıza saygıyı tesis ede-
meyiz. Bu manada CHP’ye, CHP’nin de-
mokratikleşmeye omuz vermesine ihtiyacı-
mız var.

Ergenekon davasında taraf olmayan, 
böylelikle yargıya müdahale etmekten vaz-
geçen bir CHP’ye ihtiyacımız var. TSK’dan, 
yüksek yargıdan medet uman bir CHP yeri-
ne, sadece seçmen iradesine odaklanan bir 
CHP’ye ihtiyacımız var.

İktidar partisini, haklı eleştirileri ile doğ-
ruya yönlendiren, alternatif çözümler ile 
gerçek bir muhalefet yapısı kazanacak 
CHP’ye ihtiyacımız var. Demokrasinin ihti-
yacı var…  h.gulerce@zaman.com.tr

Bu kurultay ile CHP ye-
nilendi mi? Samimi mi, 
değil mi henüz kesin bir 
şey diyemem, ama CHP, 
değişim işaretleri ve-
riyor. Toplumsal uzlaş-
ma adına CHP’deki zih-
niyet değişiminin değe-
ri büyüktür. Bu manada 
CHP’ye, CHP’nin demok-
ratikleşmeye omuz ver-
mesine ihtiyacımız var.

Bejan Matur

A. Turan AlkanBülent Korucu

Yeni CHP’nin sesi

Mustafa Ünal

CHP gibi köklü bir partiye ‘tartışmalı kurultay 
yapmak’ yakışmadı. Olağan ve olağanüstü ku-
rultay rekoru CHP’de… Bugün CHP’nin yeni 
kadrolar tarafından yönetildiği doğru ancak si-
yasi geleneği, bir hafızası olduğu da inkâr edi-
lemez. Tüzüğün öngördüğü ‘kadın kotasını’ 
doldurmak çok mu zordu?

Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında uzun 
uzun kadın haklarından, kadınların siyasette 
daha fazla temsil edilmesinden söz etti. Bunu 
PM’ye rakamsal olarak fazla fazla yansıtma-
sı gerekmez miydi? Tüzüğe göre PM listesinde 
kadın kotasına uyulmadığı iddiası hiç de yaba-
na atılacak iddia değil. Buna rağmen Çankaya 
İlçe Seçim Kurulu hızlı aldığı kararla itirazı red-

detti. Bu kez de konu 
YSK’ya taşındı. 

‘Kadın kotası’ tar-
tışmasının burada bit-
meyeceği kesin… 
CHP’yi uzun süre ta-
kip edecek. Hem par-
ti içinden hem de si-
yasi rakipleri tarafın-
dan Kemal Kılıçda-
roğlu ‘PM listesini bile 
yapamayan lider’ it-
hamıyla karşılayacak. 
Referandumda ‘oy 
kullanamadığı’ da ha-

tırlatılacak. Kurultay tartışması ‘kadın kotasıy-
la’ da sınırlı değil. Bingöl İl Başkanı Sema Kay-
galak delege olmamasına rağmen Divan üye-
liğine seçildi. Divanda üç saat oturdu. Yanlış-
lık sonradan fark edildi ve sessiz sedasız değiş-
tirildi. Divanın o süreçte karar almamış olması-
nın bir sorun oluşturmadığını söyleyenler oldu-
ğu gibi bu durumun kurultayı sakatladığını ile-
ri sürenler de var.

Kadın kotası, delege olmayan bir ismin Di-
van üyeliğine seçilmesi Kılıçdaroğlu’nun ha-
nesine ‘acemilik’ olarak yazıldı. Parti içinden 
daha ileri yorum yapanlar sözgelimi ‘yetenek-
sizlik’ diyenler var ama ben o kadarının insaf-
sızlık olduğunu düşünüyorum.

Kurultayın bu yönüyle tartışılması her-
halde CHP adına iç açıcı değil. Mesajlar, yeni 
isimler ve iktidar yürüyüşü geri planda kal-
dı. Kılıçdaroğlu’nun kurultay konuşması zayıf-

tı, yeni mesajlar içermedi, eski söylemi tekrar-
ladı, Türkiye iktidarı için de umut vaat etme-
di. Zamanın ruhuna uygun, yeni CHP’yi söz-
de bırakmayacak, altını dolduracak, CHP’yi 
aşina sulardan yeni ufuklara taşıyacak mesaj-
lar bekledik.

En azından bir seçim teması koyabilirdi. 6 
oy sonraki seçimlerde CHP’nin kozu ne ola-
cak? İktidarı hedefl eyen CHP hangi söylem-
le geniş kitlelerden oy isteyecek? Silivri’yi se-
lamlayarak mı, sadece iktidarı eleştirerek mi? 
Kurultay seçim startını vermek için iyi bir ze-
mindi, bu fırsatı kullanamadı. Kurultay olum-
suz yönleriyle öne çıktı. Buna karşılık PM’de 
CHP’nin katı, ideolojik çizgisini sorgulayan 
sesler de duyulmaya başlandı. Bunu da gör-
mek gerekiyor. İlahiyatçı Muhammet Çakmak 
bunlardan biri… Dün Akşam gazetesine ver-
diği röportaj hemen herkeste heyecan uyan-
dırdı. ‘Yeni CHP’ vurgusuna uygun bir ses…  

‘Türkiye’de irtica tehdidi var mı?’ sorusu-
na Çakmak’ın cevabı şöyle: ‘Hayır. Komik bu-
luyorum bu yorumu. Bugünün modern yaşam 
ilişkileri, Türkiye’de artık asla bir ortaçağ ya-
şam ilişkisini bu topraklarda evriltemez. Türki-
ye dindarlığı da buna müsaade etmez’. ‘İrtica 
tehdidini’ komik bulduğunu söyleyen bu söz-
ler CHP PM üyesine ait.

Çakmak’ın Fethullah Gülen’le ilgili soruya 
verdiği cevap da dikkat çekici… Özetle şunla-
rı söylüyor: ‘Fethullah Hoca Türkiye’de bir fe-
nomendir, kimsenin görmezden gelemeyeceği 
bilge bir adam. İyi şeyler yapıyor. İnsanlar me-
sailerini, paralarını bireysel dünyanın görkem-
lerine harcarken Fethullah Hoca Türkiye’nin 
ve dünyanın her yerinde okullar açıyor. Say-
gıyla izliyoruz.’

Bir CHP, PM üyesinden ezber bozan söz-
ler… Daha bitmedi. Çakmak’ın ‘Cemaa-
tin güçlenmesinin ardında ABD var, yorumu-
na katılıyor musunuz?’ sorusuna verdiği cevap 
çok daha çarpıcı: ‘Bunlar klasik eski Marksist 
jargona dair, geri kalmış kafaların ürünü olan 
söylemler. Komik şeyler.’

Yeni CHP’nin sesi bu olmalı. CHP eğer bu 
sesi parti politikası haline getirirse gerçekten 
‘yeni’ sıfatını hak eder. Doğrusu CHP’nin bu 
sesi çoğaltacağından şüphem var, boğmaya ça-
lışacağından korkuyorum. m.unal@zaman.com.tr

Kılıçdaroğlu’nun kurul-
tay konuşması zayıf-
tı, yeni mesajlar içer-
medi, eski söylemi tek-
rarladı, Türkiye iktida-
rı için de umut vaat et-
medi. Zamanın ruhuna 
uygun, yeni CHP’yi söz-
de bırakmayacak, altı-
nı dolduracak, CHP’yi 
aşina sulardan yeni 
ufuklara taşıyacak me-
sajlar bekledik. 
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10.45  Sabahın Sedası
13.00  Yemekteyiz
15.30  Dizi ‘Türk Malı’
18.00  Ana Haber
19.00  Dizi ‘Önce Vatan’
21.30  Canlı Para
23.15  Siyaset Meydanı

07.20  Dizi ‘Bir İstanbul Masalı’

09.00  Tatlı Sert

12.05  Koltuk Sevdası

13.35  Evlen Benimle

17.40  Ana Haber

19.00  Dizi ‘Kurtlar Vadisi Pusu’

22.00  Yerli Dizi

06.45  Dizi ‘Sevgili Dünürüm’
07.15  Dizi ‘Sihirli Annem’
09.15 Dizi ‘Dürüye’nin Güğümleri’
12.00  Dizi
15.15  Passaparola
18.00  Ana Haber
19.00  Komedi Dükkanı
22.05  Düriyenin Güğümleri
01.30  Dosta Doğru

08.20  Çocuk Saati

09.15  Hanımefendi

11.30  Haberler

12.00  Okudun mu?

18.00  Ana Haber

19.10  Suff a Mektebi

20.45  Deniz Feneri

22.30  Yolcu

07.30 Tanıvizyon
08.30  Paranın Seyri
10.15  Medyada Bugün
11.20  Reel Sektör
14.15  Bir Bilene Sorun
15.00  Sıcak Gündem
16.10  Dünyanın Gündemi
19.00  Ana Haber Bülteni
20.00  Endaze
22.00  Son Durum

08.00  Parametre
09.00  Haber Toplantısı
11.00  Bugün
14.05  Yurt Haberleri
15.00  Check-Up
16.00  360 Derece
18.30  5N 1K
20.30  Ne Oluyor?
22.30  Bu Gece

08.15  Ekonomi
09.00  Haber Merkezi
11.00  Öğle Bülteni
13.00  Günün İçinden
18.10  Yorum Farkı
18.30  Ana Haber
20.00 Herşey
22.00  Doğrudan Siyaset

08.10  Gün Başlıyor
09.00  Ara Haber
11.10  Spor Bülteni
14.15  Habertürk Gündem
15.45  Spor Bülteni
16.00  Akşam Haberi
18.00  Akşam Raporu
20.10  Teke Tek Özel

12.00     Punkt 12
14.00     Mitten im Leben!
15.00     Verdachtsfälle
16.00     Familien im Brennpunkt
17.30     Unter uns
19.05     Alles was zählt
20.15     Lasko - Die Faust Gottes
21:15     Bones - Die Knochenjägerin
22:15     CSI: Den Tätern auf der Spur
00.00     Nachtjournal

12.00     Richter Alexander Hold
14.00     Zwei bei Kallwass
15.00     Richterin Barbara Salesch
17.00     Niedrig und Kuhnt
18:00  Hand aufs Herz
18.50     Bayer 04 Leverkusen vs. 
Atletico Madrid
21:05  Out of Time - Sein Gegner ist 
die Zeit
23:15  Kerner Spezial

14.00  Die Jahrhundertfl ut
16.35  Die Puppe
17:35  X:enius 
18:05  Mit Schirm, Charme und Melone
19.00  ARTE Journal
19.30  Unter Schakalen
20.15  Mission to Mars
22.00  Sting Live in Berlin
23.40  Spezial Global Tracks

RENT A CAR

16.99€’dan
B a l a y a n  f i y a t l a r l a , 2 0 1 1
model  dizel araçlar, ful kasko,
k l i m a l ,   h a v a l i m a n  t e s l i m .

 +90 212 543 28 40
 +90 552 283 78 09

gokhan@aventour.com.tr
www.aventour.com.tr

Minister Delbekelaan 62, 2170 Antwerpen BELÇİKA Tel & Fax: 0032/3/685.73.03
info@horecacenter.com-www.horecacenter.com Gsm: 0032/498.829.549

ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
ve MASA, SANDALYE

250€

250€

850€

400€

595€

DÜĞMELI KÖŞE BANK 120X160 CM BANK 120 CM

VANTİLATOR
2200 M³/U

SAFRAN BANK SINGEL 120 CM

SAFRAN BANK TWIN

Davlumbaz setinin
tamamı

DAVLUMBAZ
200 CM

SATILIK

Winkel Centrum’da

KURU TEMiZLEME 
ve ELBiSE TAMiR

işyerim devren satılıktır

Müracaat: 0641 – 687858
                       0624 – 251015 

Krommenie/Hollanda

Çifte vatandaşların askerlik durumu ve
yapacakları işlemler Danışıyorum’da
-Samanyolu Avrupa’nın ilgiyle takip edilen, bilgilendirirken çözüm öneri-

leri de sunan yapımı Danışıyorum bu hafta Avrupadaki vatandaşlarımızın 
askerlik hakkında bilmeleri gerekenleri ele alıyor. Son günlerin aktüel konusu 
askerlik hakkında, özellikle yurtdışındaki vatandaşlarımızın durumlarıyla ilgili 
bilgilerin verileceği bölümde, Temmuz 2011’den itibaren Almanya ve bazı ül-
kelerde kalkacak olan zorunlu askerlik hizmetinin çifte pasaportluları nasıl et-
kileyeceği aktarılacak. Programın uzman konuğu Sosyal Danışman Kudret Er-
dem ve moderatör Süleyman Kutsi, seyircilerin danisiyorum@samanyolutv.eu 
elektronik posta adresi üzerinden ve 0049.69 30 03 41 98 nolu telefon hattın-
dan yöneltecekleri sorularına da cevaplayacaklar. SAMANYOLU TV 16.00

Canlı olarak yayınlanan DANIŞIYORUM, bazı ülkelerde zorunlu askerlik hizmetinin kalkması üzerine, Avrupa’daki va-
tandaşlarımızın, Türkiye’de askerlik yapıp yapmayacakları konusuna açıklık getiriyor.

İlk İntifada’nın çocukları şimdi ne yapıyor?
-Filistin’deki 1. ve 2. İntifada’nın simge 

isimlerinin gerçek hikâyeleri “Melekle-
rin Öfkesi/Gadab El Melaika” adlı belgesele 
konu oldu. 6 bölüm olarak hazırlanan ve 26 
Aralık’ta TRT Arapçada ilk bölümü yayınla-
nacak olan ‘Meleklerin Öfkesi’ savaş muha-
biri ve fotoğrafçı Sedat Aral imzasını taşıyor. 
Belgeselde, “İsrail tanklarına ve askerlerine, 
ellerinde taşlarla direnen  Filistinli çocuklar 
şimdi ne yapıyor? Çatışmanın ve kavganın, 
kan ve gözyaşının eksik olmadığı Filistin’de 
ellerinde taşlarla büyüyen çocuklar nasıl  

savruldu?” sorularına cevap aranıyor.
    Birinci İntifada’nın simgesi Remzi Ebu 
Rıdvan, Ramallah’tan çıkıp dünyaca ünlü 
bir keman sanatçısı olurken, Özgürlük 
Tiyatrosu’nun küçük oyuncusu Zekeriya 
Zübeydi, İsraillilere göre eli kanlı bir teröris-
te, Filistinlilere göreyse özgürlük savaşçısı-
na dönüştü. O tarihte 8 yaşında olan Rem-
zi Ebu Rıdvan, Ramallah’taki Al-Amari Mül-
teci Kampı‘nda büyümüştü. Okuldan dö-
nüyordu. Avuçlarında kocaman taşlar var-
dı. Öfkeliydi; çünkü İsrail askerleri arkadaşı-

nı öldürmüştü. Belgeselde fotoğrafıyla dün-
ya kamuoyunun dikkatini Filistin direnişi-
ne çeken Remzi’nin Ramallah’ta başlayan, 
Fransa’da konservatuar eğitimine,  Doğu-
Batı Divanı Orkestrası’na, Edward Said ile 
dostluğa ve Filistin’de kurduğu müzik okulu 
Al Kamandjati’ye uzanan ilginç öyküsü ek-
rana geliyor. ‘Meleklerin Öfkesi’, İntifada’da 
sapanlarıyla dünyanın en etkili ayaklanma-
sını başlatan, çatışmalarda bir günde büyü-
yen çocukların hayat hikâyelerinin olayların 
şahitleri anlatıyor. TELEVİZYON SERVİSİ

Birinci İntifada’nın 
simgesi Remzi Ebu Rıd-
van, Ramallah’tan çı-
kıp dünyaca ünlü 
bir keman sanatçı-
sı olurken, Özgürlük 
Tiyatrosu’nun kü-
çük oyuncusu Zeke-
riya Zübeydi, İsrail-
lilere göre eli kan-
lı bir teröriste, Filis-
tinlilere göreyse öz-
gürlük savaşçısına 
dönüştü. 

Polat’tan Tuncay’ı 
kurtarma operasyonu
Kurtlar Vadisi’nin bu akşamki yeni bölümünde Po-
lat, Tuncay’ı Yaşar’ın elinden kurtarmak için hare-
kete geçer. Bu arada oğlu Ali’yi sünnet ettirmek is-
teyen Memati kimi kirve yapacağını düşünmekte-
dir. Dizide ayrıca Savcı Leyla’nın, Polat’ın istihba-
ratçıları öldürdüğünü duyunca ne yapacağı  
merak konusudur. ATV 19.00

Çevre ahlâkı üzerine…

CHP’de son durum

Berfo’yu zor 
günler bekliyor

-Rıdvan Kızıltepe ve Adnan Aslan’ın 
sunduğu Ufuk Ötesi’nde bu hafta 

Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran ile “çevre ahla-
kı” hakkında  konuşulacak. Programda ay-
rıca “İnsanın tabiatla nasıl bir ilişkisi var-
dır? Geçen yüzyıldan itibaren aratarak de-
vam eden çevre sorunlarının altında ya-
tan asıl sebepler nedir? Bütüncül bir çevre 
bilinci nasıl oluşturulabilir?” gibi sorulara 
cevap aranacak. MEHTAP TV 21.00

-Prof. Mümtaz’er Türköne ve gazete-
ci Faruk Mercan’ın Türkiye ve dünya-

nın gündemini yorumladıkları Endaze’ye bu 
hafta Ege Üniversitesi öğretim üyelerinden 
siyaset bilimci Doç. Dr. Tanju Tosun ve Ta-
raf Gazetesi yazarı Cemil Ertem konuk olu-
yor. Kurultay sonrası CHP’deki durum, ‘iki 
dil’ tartışmaları ve gündemde öne çıkan di-
ğer konuların tartışılacağı programda kurul-
tayın ardından CHP’de ortaya çıkan tablo 
değerlendiriliyor. SAMANYOLU HABER TV 20.10

-Tek Türkiye’nin bu akşam ekra-
na gelecek yeni bölümünün konusu 

şöyle:Doktor Tarık, Sofu Mehmet’in yaşa-
ması için dua etmektedir. Fakat Mehmet’in 
ailesini hiç de hoş olmayan bazı olaylar bek-
lemektedir. Sofu’nun eşi Berfo, zor günler 
geçirmektedir. Kızını ve oğlunu ne pahası-
na olursa olsun hayatta tutmaya kararlıdır. 
Kızını ameliyat ettirmek zorunda olan Ber-
fo, kardeşi Halil’den gerekli parayı bulması-
nı ister. SAMANYOLU TV 18.50

Zühtü kaçak! Ziya’ya transfer 
teklifi  geliyor-Dürüye’nin Güğümleri 

yeni bölümüyle ekranda. 
Jandarmalardan kaçan Züh-
tü, Yaman’ın evine saklanır. 
Huriye ve Hayriye babalarının 
orada olduğundan habersiz 
Yaman’ın evine gelip Yaman 
ve Ümit’i şapur şupur öpün-
ce Zühtü’ye yakalanırlar. Kız-
ları kovalayan Zühtü yakayı ele 
verir. Dürüye, Zühtü’yü hapis-
ten kurtarmak için güğümler-
le iş birliğine girmek istese de 
Hayriye ve Huriye, Zühtü’nün 
şerrinden korktukları için 
hâkim hanımın önünde oyunu 
bozarlar. STAR TV 19.00

-Yerden Yüksek’te Cezmi Cez-
zar, Teknik Direktör Ziya’yı bir 

başka spor kulübüne transfer et-
mek ister, Ziya’nın kulüp sekrete-
ri ile yaptığı telefon görüşmeleri-
ni Gülizar yanlış anlayınca işler ka-
rışır. Cennet’in doğum günü parti-
sinde sürpriz gelişmeler yaşanır; en 
güzel sürpriz ise Feyyaz’dan gelir. 
Öte yandan, Cennet iş arayışına gi-
rer, bunu öğrenen Sabit, Cennet’i 
türlü oyunlarla, babası Cezmi 
Cezzar’ın spor kulübünde işe sok-
maya çalışır.  TRT 1 18.50
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Tarihte çok 
üzücü bir 
anlaşma 

Bir tahıl ölçeği

Bir tür balık 

Kuşun telden 
korunağı 

Sera 

Çeşitli şeylerle 
yapılan engel 

Bir tür ışın 

Tokat ilçesi 

Bir kıta 

Tırnak keratini 

Acıbadem ağacı 

Sanat akımı 

Yalancı cennet 

Ahlak 

Kalıtım bilimi 

Bir oyuncu
(Halit ...)

Ant, peyman 

Endüstriyel 
bir bitki 

Akis yeri 

İlk müezzin 

Yırtıcı bir kuş 

Etkili, dokunaklı 

Göz farı 

Sincap 

Tarihteki 
600 yıllık 

imparatorluk 

Kaynak 

Mezra 

Değerli bir taş 

Bir deri 
hastalığı 

Japon süsleme 
okulundan biri 

İzmir ilçesi 

Kısaca galyum 

Zorla 

Saçsız 

Yabani hayvan 
ölüsü 

Bakmaktan 
emir 

Bir sürüngen 

Onur, haysiyet 

Bir balık 

Danışıklı dövüş 

Hıristiyan 
mabedi 

Matem 

Külhanbeyi 

Beyaz 

Başkaları 

İstanbul’da bir 
sahabe

(... Sultan)

Bir müzik aleti 

Kısaca helyum 

Yüz, çehre 

Silisyumun 
remzi 

İlkel benlik 

Kamufle etme 

Suni 

Karatede bir 
derece

Kısaca nikel 

Konuk 

Bir nota 

Bir teknik adam 
(Ersun ...)

Resmi tören 

Ticari bir kağıt 

Kısaca 
kiloamper 

Araları iyi 
olmayan 

Erkek adı 

Kar ayakkabısı 

Irak’ın eski lideri 
(... Hüseyin)

Görkemli büyük 
yapı 

Göz rengi 

Bir soru 

İdare lambası 

Bir düşünceyi 
anlatan kısa 

ifade 

Bir deniz aracı 

Bir yazarımız

Armağan 

Galyumun remzi 

Bir şart eki 

Bir bağlaç 

Bir tür balık 

Erkek adı 

Ruhani bir varlık 

Cüzi, kısmi 

Elekten geçirme 

Çevik 

Sivilce

Bir sağlık ifadesi 

Başından kaza 
geçen 

Çiftçi, ortakçı 

Giysi kolu 

Münasip 

Şehir dışı 

Dövme 

Asetik asitin 
esteri 

y.sab rioglu@za man.com.tr
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Ha zýr la yan: YAL ÇIN SAB RÝ OÐ LU  

Yerler, arzlar 

Aza 

Tab lo da ki tram lý ka lýn çiz gi ler le be lir len-
miþ 3’e 3’lük ka re le re, 1’den 9’a ka dar 
ra kam la rý bi rer kez kul la na rak yer leþ ti-
rin. Öy le yer leþ tir me yap ma lý sý nýz ki, 
bü tün 3 lük le ri dol dur du ðu nuz da tab lo-
nun bü tün ku tu la rý yu ka rý dan aþa ðý ya 
ve sol dan sa ða 1’den 9’a ka dar ra kam-
lar dan bi rer kez kul la nýl mýþ ol sun.

SUDOKU  BULMACA

DÜNKÜ SUDOKU 
ÇÖZÜMÜ
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1 5 8
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9 3 8

7 4 2

8 2 7

5 1 4

6 3 9

2 1 7

8 4 6

9 3 5

6 8 5

3 9 7

1 2 4

4 9 3

1 5 2

7 6 8

7 6 9

3 2 1

5 8 4

8 5 3

4 7 6

2 1 9

2 4 1

9 8 5

3 7 6

Ý A B O J Z Ý V A T Ü R Ý F 

Ý N Ð A S M Ý S Ç G B B U Z 

C U S L U R U B A L Ý G Ü Ü 

L T C A Þ A K J C Ý B M B R 

Ý O R R N S E H Ý N E L A F 

F G Ý O Ü M Ü T K R R R K Ü 

K A O N J R Y E H O O Ý M A 

E C Þ L R C Þ R C Ü N A C J 

R D C E A T B S Ö Þ N F R Ð 

E A M O J N N U E D Ý E U R 

G N S L Ö K A N A J U R R U 

N J U U O Ý C M İ R V E D M 

E Ö Y L M O C S U Ý Ü Þ R Ð 

J A A J U A U Þ C K Y A Z A 

T Y N Ý K Z K N K Y R F Ö Y 

E I A R Ý K K A T F O E L J 

Ö J S G E Þ İ L Ý R L D Z S 

L T N L M P K E U R  J Ö V Ö 

D E E N A E Ý M U Ð G A K Y 

C B T N L K R Z R Ö O A Y Z 

J T İ P A J Ý Ö Ý N Y Ç S E 

M K V N A D L İ V U Þ Ö K Ö

Aþaðýdaki kelimeleri tablonun içine serpiþtirdik. Bunlarý bulabilir misiniz?
ANALOG, BÝBERON, CENGÝZ, ÇOÐUL, DEVRİMCÝ, ENGEREK, FORUM, GİLABURU, HÜRREM, ISLAK, ÝNSAN, 

KOLAY, LÝRÝK, MANDA, NUSRET, OÐUL, ÖZERK, PANİK, RÝKKAT, SUMAK, ÞEREF, TAVÝZ, UYAK, VİLDAN, 
YAÐMUR, ZÜMER.

K E L M E  A V I

T A E T Ý S R E V Ý N Ü Þ Ý 

J N K Þ B T J Ü Ý S Ý C E N 

E O U L E N C A T U M C M Y 

O N C M A E Ý U J O M R Ý T 

T Þ B M T H B S Ð G P O L Ý 

A E F J Y Ý A A E E G Ý E U 

L H A O L M L H K H U M K Ð 

O D Ý E U V Ý E D J P B M T 

N J M R N M R O U M C A E O 

K U P T E E N  D A V L O B 

R A A J D T Ý J F Ð Ý S E Z 

V Ö R E V Ö L Z G Þ R T G E 

N R A Þ Z K Ý O Ý M A Þ A Y 

A O T Ö A L V Z K K Ç T Þ T 

T T O U H Ý S E F I R E O Ý 

Y D R R A T N Ü R O Þ A T N 

E T Þ O A Ü N A N E N K M L 

Þ M P Ç K K K M O A Ý N K Ý 

U A R  J T Þ A M F G R V K 

V A G T R E A K V E Z N E J 

P Ü O Ð L U O Y E A E K D E 

A K A M A L R U  U G Y Z U

Aþaðýdaki kelimeleri tablonun içine serpiþtirdik. Bunlarý bulabilir misiniz?
AHÝRET, BOLVAD N, CÝBALÝ, ÇIRAK, DEREKE, ELÝÞÝ, FES H, GEZG N, HALKA, ÝMPARATOR, KELÝME, LOKMA, 
MARKÝZ, NECÝS, OKTAY, ÖKLÝT, PARÇA, RUMELÝ, SEHPA, ÞEYTAN, TEMBEL, U URLAMAK,  ÜTOPÝK, VEZNE, 

YAÞAM, ZEYTÝNLÝK.

SOLDAN SAĞA 1) Hükümdarların nitelik-
lerini, üstün başarılarını anlatan, mesnevi 
biçiminde yazılmış manzume.– Saflığı 
sersemlik derecesine varan (kimse). 2)  
Afrika’da bir ülke.–Ses çıkarma kabiliyeti 
kaybolmadığı halde konuşamamak, 
gereken sözü hatırlayıp söyleyememek 
şeklinde beliren hastalık, söz yitimi. 3)  
Rutherfordyumun sembolü.–İsteyen, 
istekli.–Yar ı ,  yar ım. 4) Parlama.– 
Alışılmadık, olağanın dışında.–Molibdenin 
sembolü. 5) Esasla ilgili, asıl ve temel 
olanla ilgili.– Bir yarışma, karşılaşma, 
çatışma vb. sonunda yenen, üstün gelen, 
başarı kazanan, muzaffer. 6) Özellikle 
Karadenizli halkımızın çok sevdiği bir 
sebze türü. 7) Akdeniz Bölgesi’nde bir 
akarsu.–Kiraya verilerek gelir getiren 
mülk. 8) Hastalıktan sağlıklı hale geçiş 
devresi.–Herhangi bir yere yanaşmış 
filikanın kürek çekmeksizin ilerlemesi için 
verilen buyruk. YUKARIDAN AŞAĞIYA 1)  
Kendi bilgi ve niteliklerini veya mallarını 
överek karşısındakini kandıran, dolan-
dıran kimse. 2)  Çok güzel, en güzel.– Bir 

tür cetvel. 3) C ıvan ın sembolü.– 
Güneydoğu Asya’da yaşayan kuyruklu bir 
maymun. 4) Kısa hatırlatma yazısı.– 
Ulema üstlüğü. 5)  Genellikle üç tabur ve 
bunlara bağlı birliklerden oluşan asker 
topluluğu.– Yol. 6) İspanya’nın Endülüs 
bölgesinde büyük bir şehir. 7) Ham 
madde işlenerek yapılan her türlü mal. 8) 
Tombul, gürbüz, iri (bebek veya küçük 
çocuk). 9)  Bağışlama.– Fidan. 10) Bir 
ilimiz.– Devletçe bastırılan, üzerinde 
değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme 
aracı, nakit. 11) Bir işteki engelleri yenme 
kararlılığı.– Yeni. 12) Su, şeker ve limon 
suyundan yapılan şerbet. 

Bulmaca Rüstem Aydýn r.ay din@za man.com.tr
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 İ L İ N E K  H A M A M

 L A M E L  P A R İ T E
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Tarihte çok 
üzücü bir 
anlaşma 

Bir tahıl ölçeği

Bir tür balık 

Kuşun telden 
korunağı 

Sera 

Çeşitli şeylerle 
yapılan engel 

Bir tür ışın 

Tokat ilçesi 

Bir kıta 

Tırnak keratini 

Acıbadem ağacı 

Sanat akımı 

Yalancı cennet 

Ahlak 

Kalıtım bilimi 

Bir oyuncu
(Halit ...)

Ant, peyman 

Endüstriyel 
bir bitki 

Akis yeri 

İlk müezzin 

Yırtıcı bir kuş 

Etkili, dokunaklı 

Göz farı 

Sincap 

Tarihteki 
600 yıllık 

imparatorluk 

Kaynak 

Mezra 

Değerli bir taş 

Bir deri 
hastalığı 

Japon süsleme 
okulundan biri 

İzmir ilçesi 

Kısaca galyum 

Zorla 

Saçsız 

Yabani hayvan 
ölüsü 

Bakmaktan 
emir 

Bir sürüngen 

Onur, haysiyet 

Bir balık 

Danışıklı dövüş 

Hıristiyan 
mabedi 

Matem 

Külhanbeyi 

Beyaz 

Başkaları 

İstanbul’da bir 
sahabe

(... Sultan)

Bir müzik aleti 

Kısaca helyum 

Yüz, çehre 

Silisyumun 
remzi 

İlkel benlik 

Kamufle etme 

Suni 

Karatede bir 
derece

Kısaca nikel 

Konuk 

Bir nota 

Bir teknik adam 
(Ersun ...)

Resmi tören 

Ticari bir kağıt 

Kısaca 
kiloamper 

Araları iyi 
olmayan 

Erkek adı 

Kar ayakkabısı 

Irak’ın eski lideri 
(... Hüseyin)

Görkemli büyük 
yapı 

Göz rengi 

Bir soru 

İdare lambası 

Bir düşünceyi 
anlatan kısa 

ifade 

Bir deniz aracı 

Bir yazarımız

Armağan 

Galyumun remzi 

Bir şart eki 

Bir bağlaç 

Bir tür balık 

Erkek adı 

Ruhani bir varlık 

Cüzi, kısmi 

Elekten geçirme 

Çevik 

Sivilce

Bir sağlık ifadesi 

Başından kaza 
geçen 

Çiftçi, ortakçı 

Giysi kolu 

Münasip 

Şehir dışı 

Dövme 

Asetik asitin 
esteri 

y.sab rioglu@za man.com.tr
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Ha zýr la yan: YAL ÇIN SAB RÝ OÐ LU  

Yerler, arzlar 

Aza 

Tab lo da ki tram lý ka lýn çiz gi ler le be lir len
miþ 3’e 3’lük ka re le re, 1’den 9’a ka dar 
ra kam la rý bi rer kez kul la na rak yer leþ ti
rin. Öy le yer leþ tir me yap ma lý sý nýz ki, 
bü tün 3 lük le ri dol dur du ðu nuz da tab lo
nun bü tün ku tu la rý yu ka rý dan aþa ðý ya 
ve sol dan sa ða 1’den 9’a ka dar ra kam
lar dan bi rer kez kul la nýl mýþ ol sun.

SUDOKU  BULMACA

DÜNKÜ SUDOKU 
ÇÖZÜMÜ
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Ý A B O J Z Ý V A T Ü R Ý F 

Ý N Ð A S M Ý S Ç G B B U Z 

C U S L U R U B A L Ý G Ü Ü 

L T C A Þ A K J C Ý B M B R 

Ý O R R N S E H Ý N E L A F 

F G Ý O Ü M Ü T K R R R K Ü 

K A O N J R Y E H O O Ý M A 

E C Þ L R C Þ R C Ü N A C J 

R D C E A T B S Ö Þ N F R Ð 

E A M O J N N U E D Ý E U R 

G N S L Ö K A N A J U R R U 

N J U U O Ý C M İ R V E D M 

E Ö Y L M O C S U Ý Ü Þ R Ð 

J A A J U A U Þ C K Y A Z A 

T Y N Ý K Z K N K Y R F Ö Y 

E I A R Ý K K A T F O E L J 

Ö J S G E Þ İ L Ý R L D Z S 

L T N L M P K E U R  J Ö V Ö 

D E E N A E Ý M U Ð G A K Y 

C B T N L K R Z R Ö O A Y Z 

J T İ P A J Ý Ö Ý N Y Ç S E 

M K V N A D L İ V U Þ Ö K Ö

Aþaðýdaki kelimeleri tablonun içine serpiþtirdik. Bunlarý bulabilir misiniz?
ANALOG, BÝBERON, CENGÝZ, ÇOÐUL, DEVRİMCÝ, ENGEREK, FORUM, GİLABURU, HÜRREM, ISLAK, ÝNSAN, 

KOLAY, LÝRÝK, MANDA, NUSRET, OÐUL, ÖZERK, PANİK, RÝKKAT, SUMAK, ÞEREF, TAVÝZ, UYAK, VİLDAN, 
YAÐMUR, ZÜMER.

K E L İ M E  A V I

T A E T Ý S R E V Ý N Ü Þ Ý 

J N K Þ B T J Ü Ý S Ý C E N 

E O U L E N C A T U M C M Y 

O N C M A E Ý U J O M R Ý T 

T Þ B M T H B S Ð G P O L Ý 

A E F J Y Ý A A E E G Ý E U 

L H A O L M L H K H U M K Ð 

O D Ý E U V Ý E D J P B M T 

N J M R N M R O U M C A E O 

K U P T E E N İ D A V L O B 

R A A J D T Ý J F Ð Ý S E Z 

V Ö R E V Ö L Z G Þ R T G E 

N R A Þ Z K Ý O Ý M A Þ A Y 

A O T Ö A L V Z K K Ç T Þ T 

T T O U H Ý S E F I R E O Ý 

Y D R R A T N Ü R O Þ A T N 

E T Þ O A Ü N A N E N K M L 

Þ M P Ç K K K M O A Ý N K Ý 

U A R İ J T Þ A M F G R V K 

V A G T R E A K V E Z N E J 

P Ü O Ð L U O Y E A E K D E 

A K A M A L R U Ğ U G Y Z U

Aþaðýdaki kelimeleri tablonun içine serpiþtirdik. Bunlarý bulabilir misiniz?
AHÝRET, BOLVADİN, CÝBALÝ, ÇIRAK, DEREKE, ELÝÞÝ, FESİH, GEZGİN, HALKA, ÝMPARATOR, KELÝME, LOKMA, 
MARKÝZ, NECÝS, OKTAY, ÖKLÝT, PARÇA, RUMELÝ, SEHPA, ÞEYTAN, TEMBEL, UĞURLAMAK,  ÜTOPÝK, VEZNE, 

YAÞAM, ZEYTÝNLÝK.

SOLDAN SAĞA 1) Hükümdarların nitelik-
lerini, üstün başarılarını anlatan, mesnevi 
biçiminde yazılmış manzume.– Saflığı 
sersemlik derecesine varan (kimse). 2)  
Afrika’da bir ülke.–Ses çıkarma kabiliyeti 
kaybolmadığı halde konuşamamak, 
gereken sözü hatırlayıp söyleyememek 
şeklinde beliren hastalık, söz yitimi. 3)  
Rutherfordyumun sembolü.–İsteyen, 
istekli.–Yarı, yarım. 4) Parlama.– 
Alışılmadık, olağanın dışında.–Molibdenin 
sembolü. 5) Esasla ilgili, asıl ve temel 
olanla ilgili.– Bir yarışma, karşılaşma, 
çatışma vb. sonunda yenen, üstün gelen, 
başarı kazanan, muzaffer. 6) Özellikle 
Karadenizli halkımızın çok sevdiği bir 
sebze türü. 7) Akdeniz Bölgesi’nde bir 
akarsu.–Kiraya verilerek gelir getiren 
mülk. 8) Hastalıktan sağlıklı hale geçiş 
devresi.–Herhangi bir yere yanaşmış 
filikanın kürek çekmeksizin ilerlemesi için 
verilen buyruk. YUKARIDAN AŞAĞIYA 1)  
Kendi bilgi ve niteliklerini veya mallarını 
överek karşısındakini kandıran, dolan-
dıran kimse. 2)  Çok güzel, en güzel.– Bir 

tür cetvel. 3) Cıvanın sembolü.– 
Güneydoğu Asya’da yaşayan kuyruklu bir 
maymun. 4) Kısa hatırlatma yazısı.– 
Ulema üstlüğü. 5)  Genellikle üç tabur ve 
bunlara bağlı birliklerden oluşan asker 
topluluğu.– Yol. 6) İspanya’nın Endülüs 
bölgesinde büyük bir şehir. 7) Ham 
madde işlenerek yapılan her türlü mal. 8) 
Tombul, gürbüz, iri (bebek veya küçük 
çocuk). 9)  Bağışlama.– Fidan. 10) Bir 
ilimiz.– Devletçe bastırılan, üzerinde 
değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme 
aracı, nakit. 11) Bir işteki engelleri yenme 
kararlılığı.– Yeni. 12) Su, şeker ve limon 
suyundan yapılan şerbet. 

Bulmaca Rüstem Aydýn r.ay din@za man.com.tr
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YILIN SPORCUSU
Alemitu Bekele Degfa (Atletizm) Elvan Abeylegesse (Atletizm)
Gülsüm Tatar (Boks) Kenan Sofuoğlu (Motosiklet) 
Kerem Tunçeri (Basketbol) Marsel İlhan (Tenis) 
Neslihan Darnel (Voleybol) Nevin Yanıt (Atletizm) 
Nurcan Taylan (Halter) Oğuzhan Tüzün (Atıcılık) 
Selçuk Aydın (Boks) Selçuk Çebi (Güreş)

YILIN FUTBOLCUSU
Alex De Souza (Fenerbahçe) Ali Tandoğan (Bursaspor)
Ariza Makukula (Manisaspor) Emenike (Kardemir Karabük) 
Emre Belözoğlu (Fenerbahçe) Ivan Ergiç (Bursaspor)
İbrahim Üzülmez (Beşiktaş) Lucas Neill (Galatasaray)
Ömer Erdoğan (Bursaspor) Selçuk İnan (Trabzonspor)

YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ
Abdullah Ercan (U17 Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü)
Bogdan Tanjevic (A Milli Basketbol Takımı Baş Antrenörü)
Cüneyt Yüksel (Nevin Yanıt’ın Antrenörü)
Erman Kunter (Cholet Basket’in Antrenörü) 
Ertuğrul Sağlam (Bursaspor Teknik Direktörü)
İlhami Kılınçkaya (Masa Tenisi Engelli Milli Takımı Antrenörü)
Nicola Boric (Elvan Abeylegesse’nin Antrenörü)
Ragıp Pala (Gülsüm Tatar’ın Antrenörü)
Şenol Güneş (Trabzonspor Teknik Direktörü)
Yücel İldiz (Kardemir Karabük Teknik Direktörü)

YILIN TAKIMI
A Milli Basketbol Takımı
Ampute Milli Futbol Takımı
Beşiktaş Hentbol Takımı
Bursaspor Futbol Takımı
Fenerbahçe Acıbadem Bayan Voleybol Takımı
Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı
Gazi Üniversitesi Bayan Futbol Takımı 
Masa Tenisi Engelli Milli Takımı
Trabzonspor Futbol Takımı
Voleybol Bayan Milli Takımı

YILIN SPOR ADAMI
Emin Müftüoğlu (Bisiklet Federasyonu Başkanı)
Esat Delihasan (Karate Federasyonu Başkanı) 
İbrahim Yazıcı (Bursaspor Kulübü Başkanı)
Mehmet Ali Aydınlar (Acıbadem Yönetim Kurulu Başkanı)
Mehmet Terzi (Atletizm Federasyonu Başkanı)
Osman Develioğlu (Bahçelievler Belediye Başkanı)
Sadri Şener (Trabzonspor Kulübü Başkanı)
Temel Kotil (Türk Hava Yolları Genel Müdürü)
Turgay Demirel (Basketbol Federasyonu Başkanı)
Yunus Akgül (Gençlik ve Spor Genel Müdürü)

DÜNYADA YILIN SPORCUSU
Blanka Vlasic (Atletizm) Cristiano Ronaldo (Futbol)
Jorge Lorenzo (Moto GP)  Kevin Durant (Basketbol)
Lionel Messi (Futbol) Mesut Özil (Futbol) 
Rafael Nadal (Tenis) Sebastien Loeb (Ralli) 
Sebastian Vettel (Formula 1) Xavi Hernandez (Futbol)

Formları Zaman Gazetesi Spor Servisi, 34194 Bahçelievler, İSTANBUL ad-
resine gönderebilirsiniz. 31 Aralık 2010 tarihine kadar elimize ulaşan oylar 
geçerli sayılacaktır. www.zaman.com.tr’den de oyunuzu kullanabilirsiniz.

-Uluslararası Voleybol Federas-
yonu (FIVB) tarafından Katar'ın 

başkenti Doha'da düzenlenen dün-
ya şampiyonasında zirveye çıkan Fe-
nerbahçe Acıbadem bayan takımı, 
İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertlileri, 
Atatürk Havalimanı'nda yöneticiler 
Şekip Mosturoğlu ve Murat Özay-
dınlı ile bir grup taraftar karşıladı.

''Türkiye'nin gururu dünyanın 
şampiyonu Fenerbahçe Acıbadem'in 

sarı melekleri'' pankartıyla karşılanan 
oyunculara ve teknik ekibe yöneticiler 
çiçek verdi.  Oyuncular ve teknik ekip, 
havalimanı içerisinde kazandıkları ku-
pa ve 200 bin dolarlık hediye çekiyle 
görüntü verdikten sonra özel otobüsle 
Kadıköy'ün yolunu tuttu.Şükrü Sara-
coğlu Stadı'nda düzenlenen basın top-
lansında konuşan FB Acıbadem Bayan 
Takımı'nın teknik direktörü Ze Rober-
to ise hem F.Bahçe hem de Türk Spor 

tarihi için önemli bir başarı elde ettik-
lerini söyledi. Ze Roberto, F.Bahçeli 
futbolcu Alex'in fi nal maçından sonra 
kendisine mesaj göndererek, tebrikle-
rini illetiğini de dile getirdi.

FB Acıbadem'in kaptanı Çiğdem 
Rasna da, ''Bu sene çok daha güçlü ve ge-
niş bir kadroyla 5 kupa hedefl eyerek yola 
çıktık. Geçen sene 4 kupa hedefl emiştik. 
Şu an hedefl ediğimiz 5 kupadan 2 tane-
sini aldık.'' ifadelerini kullandı.

RUMLAR CEZASIZ KALMAYACAK

Basketboldaki temsilcimiz Pınar Karşıyaka’nın Kıbrıs Rum Kesimi’nde Apoel ile oynadığı maçın ardından saldırıya uğraması büyük tepki çekti. BM Ba-
rış Gücü’yle temas kurulmasına rağmen KKTC’ye geçemeyen kafi le, dün Atina üzerinden İzmir’e ulaştı. İzmir ekibini Devlet Bakanı 
ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Devlet Bakanı Faruk Özak karşıladı. Bağış, uluslararası kamuoyuna ceza çağrısında bulundu. 

Dünya şampiyonu Fenerbahçe 
Acıbadem’e coşkulu karşılama

Pınar Karşıya-
ka kafi lesi, Ad-
nan Menderes 
Havalimanı’nda 
Devlet Bakanı ve 
Başmüzakere-
ci Egemen Ba-
ğış, Devlet Ba-
kanı Faruk Nafız 
Özak, Karşıya-
ka Kulübü Baş-
kanı Hüseyin Ça-
lışkan, Karşıyaka 
Belediye Başka-
nı Cevat Durak, 
yöneticiler ve ta-
raftarlar tarafın-
dan karşılandı. 
FOTOĞRAF: AA, 
EVREN ATALAY

Dünya Kulüplera-
rası Voleybol Şam-
piyonası fi nalinde 
Sollys Osasco’yu 
3-0 mağlup ede-
rek set verme-
den şampiyon-
luğa uzanan 
F.Bahçe Acıba-
dem Bayan Ta-
kımı, Atatürk 
Havalimanı’nda 
büyük bir coşku 
ve kalabalık ile 
karşılandı.

İNGİLTERE PREMİER LİG TAKIMLARINDAN LİVERPOOL, 
TÜRK KALECİ YUSUF MERSİN’İ renklerine bağladı. Türkiye 
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı’nın kalesini de koruyan Yusuf 
Mersin’i Liverpool’un yaklaşık 18 aydır izlediği ve bu transfer 
için 1 milyon sterlin ödediği belirtildi. Championship takımların-
dan Millwall’da forma giyen 16 yaşındaki file bekçisi, ocak ayın-
dan itibaren ‘Kırmızılar’ın kadrosuna dahil olacak. 

ALMAN MİLLİ TAKIMININ TÜRK KÖKENLİ OYUNCUSU 
MESUT ÖZİL, Real Madrid’in bir parçası olduğu için gurur 
duyduğunu söyledi. Mesut, teknik direktörün kendisine ver-
diği güvenin önemli olduğunu ve bunu Jose Mourinho’nun 
kendisine verdiğini belirterek, “Bu teknik direktörün burada 
olması beni mutlu ediyor. Real Madrid’in bir parçası oldu-
ğum için gurur duyuyorum.” dedi.

HASAN ÇİLİNGİR, TEKİN GÜRBULAK İZMİR, CİHAN

-FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası 
G Grubu’nda Kıbrıs Rum Kesimi’nde 

Apoel ile oynadığı maçın ardından saldırı-
ya uğrayan Pınar Karşıyaka Basketbol Takı-
mı İzmir’e döndü. Kafi leyi, Adnan Mende-
res Havalimanı’nda Devlet Bakanı ve Baş-
müzakereci Egemen Bağış, Devlet Baka-
nı Faruk Nafi z Özak, yöneticiler ve taraftar-
lar karşıladı. Bakan Bağış, olayın uluslarara-
sı kamuoyunca yakından izlenmesi ve ceza-
landırılması gerektiğini söyledi. Bağış, Rum 
yönetimi televizyonuna, maçta meydana 
gelen olayların görüntülerini, montajsız ola-
rak dünya kamuoyuna sunma çağrısı yaptı. 

Pınar Karşıyaka’nın önceki gece Nico-
sia Spor Salonu’nda sadece sportmenlik de-
ğil, insanlık dışı bir muameleyle karşılaştı-
ğını vurgulayan Egemen Bağış, “Dünya ve 
Avrupa Birliği ile Rum kesiminin şımarık ta-
vırlarına göz yuman kamuoyunun da sesini 
yükseltme zamanı gelmiştir.” dedi. Oyun-
cular, idareciler ve teknik heyetin güvenliği-
nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ta-
limatıyla sağlandığı bildiren Bağış, yoğun 
diplomasi trafi ği uygulandığına dikkat çek-

ti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitris Dru-
ças, AB Komisyonu’nun genişleme ve kom-
şuluk politikalarından sorumlu üyesi Ste-
fan Füle, KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin 
Özgürgün ile KKTC eski Cumhurbaşkanı 
Mehmet Ali Talat’la görüşen Bağış, bunun 
sonucunda Pınar Karşıyaka’nın konakladı-
ğı otelin çevresinin binin üzerinde güvenlik 
görevlisince çembere alındığının altını çizdi. 

Türk oyuncuların güven içinde uyuduk-
larını dile getiren Bağış, AB komisyon yet-
kililerinin, Türk makamlarına, saldırganla-
rın yargılanma sürecini de yakından takip 
edeceklerini ilettiklerini aktardı. Başbakan 

Erdoğan’ın konu hakkındaki hassasiyetini 
dile getirdiğini, gelişmeleri anbean izlediği-
ne işaret eden Bağış, Güney Kıbrıs yöneti-
mine mesaj yolladı: “Maçın son görüntüleri 
kesilerek yayınlanmış. Fanatizm ile barış ol-
maz. Karşıyaka camiasına ‘geçmiş olsun’ di-
yorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatan-
daşının yanındadır. Bunu bütün dünya böy-
le bilmeli.” “Olaylar, 74 ruhunun Ada’da 
hâlâ ciddi şekilde var olduğunu ortaya koy-
du.” ifadelerini kullanan Bağış, yaşananla-
rın, Rum kesiminin adil, kalıcı bir uzlaşmay-
la bir arada yaşama istediğinde olmadığını 
bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydetti. 

Devlet Bakanı Faruk Nafi z Özak ise çok 
sert konuştu: “Türkiye, Avrupa Birliği’nde 
Güney Kıbrıs Rum kesimi ile beraber ola-
caksa, ben bir Türk vatandaşı olarak on-
larla beraber olmak istemiyorum.” Pınar 
Karşıyaka’yı 15 dakika mesafedeki KKTC’ye 
geçirmeyen Rum polisinin tavrını anlamak-
ta zorlanan Özak, “Siyaset, insan hayatı-
nın önüne geçti. Spor hani gelişmişlikti? 
Hani fair play, dostluk, kardeşlikti? Karşıya-
ka daha önce başka bir Rum takımıyla oy-
nadı ve bir problem yaşanmadı.” değerlen-
dirmesinde bulundu. FIBA nezdinde hare-
kete geçtiklerini hatırlatan Özak, gerekli do-
neleri FIBA’ya ulaştıracaklarını anlattı: “Tür-
kiye güçlüdür, Türkiye hoşgörülüdür ama 
hakkını aramasını da bilir.” Maçın gözlem-
cisinin de şiddete maruz kaldığına değinen 
Devlet Bakanı Özak, “Bu, sadece Pınar Kar-
şıyaka basketbol takımına yapılmış hareket 
değil. Milletimize ve devletimize saygısız-
lık olarak addediyoruz.” diye konuştu. Pı-
nar Karşıyaka-Apoel maçının sonunda Türk 
oyuncular taraftarların taş ve sopalı saldırı-
sına uğramış, soyunma odası koridorların-
da da süren arbedede gaz bombası atılmıştı.

Pınar Karşıyaka kafi lesine saldıran Apoel taraftarları, fanatik milliyetçiliğiyle biliniyor. 
Rumlar, 5 Kasım’da Larnaka’da ırkçılık karşıtı bir festivali basarak, aralarında Kıbrıs-
lı Türklerin de bulunduğu grubu darp etmişti. Rum tarafında son dönemlerde meydana 
gelen birçok hadisenin arkasında ırkçı, yabancı düşmanı ve aşırı sağ eğilimli olmakla suç-
lanan Ulusal Halk Cephesi’nin (Elam) olduğu biliniyor. 2008’de kurulan Elam’ın üyeleri-
nin çoğu, siyah kıyafetlerle dolaşan üniversite ve ortaokul-lise öğrencilerinden oluşuyor. 
Elam’ın siyasi bürolarını, Yunan ve Bizans bayraklarıyla EOKA örgütü lideri Grivas’ın ve 
diğer EOKA örgütü liderlerinin fotoğrafl arı süslüyor. Elam, federal çözümü reddediyor

Çirkin saldırının ardında Elam üyeleri var
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Maçın adamı Kırılma noktasıHayal kırıklığı

Manucho, Premier Lig’i hatırladı
Bucaspor’un Angolalı forvet oyuncusu 
Manucho, İzmir ekibine geldiği günden 
bu yana en iyi maçını sergiledi. 2008-
09 sezonunda Manchester United’ta 
oynama şansı bulan Manucho, attığı 
golün yanı sıra asistleri ile Fener-
bahçe defansını yıkan isimdi.

Lugano’nun kafası direkte patlayınca
Dakika 62... Skor 2-2... Fenerbahçe’nin 
ikinci sayısını kaydeden Lugano’nun, 
Stoch’un ortasına uçarak vurduğu 
kafa direkten dönmeyip gol olsay-
dı maçın sonucu farklı olurdu. Za-
ten bu pozisyondan 3 dakika sonra 
Bucaspor’un galibiyet golü geldi. 

Serkan, yine kabul günündeydi
Fenerbahçe’nin yedek fi le bekçi-
si Serkan Kırıntılı, Volkan Demirel’in 
yokluğunda yakaladığı şansı yine 
iyi kullanamadı. Kupadaki ilk maç-
ta Ankaragücü’nden 4 gol yiyen Ser-
kan, dün de Bucaspor’un kaleyi tutan 
3 topun gol olmasına engel olamadı. 

- F.Bahçeli futbolcular tatil rehavetine girdikleri 
için dün akşam fazla bir varlık gösteremedik-

leri maçta karşılarında ummadıkları bir Bucaspor’la 
karşılaştı. Hakem Özgür Yankaya ise maçta kendi-
ni kaybettirmesini bilerek, oyunu bozmamaya ça-
lıştı. Avantajları uygulayarak oyuna tempo kazan-
dırdı. İkili mücadelelerde yaptığı yorumlar genelde 
doğruydu. Maçın akışı içinde gösterdiği sarı kart-
larda haklıydı. Yankaya, çok koşarak iyi yerler aldı. 
Ancak zaman zaman oyun içinde kaldı. Yankaya, 
dünkü maçı izleyip özellikle Bucasporlu Erkan’ın 
taç atışlarını kafasına yazmalı. Kuralda taç atışı-
nın net tarifi  vardır. Erkan, bu tarifi n dışında topu 
oyuna sokarken iki elini sağ tarafa doğru kullanıp 

kuvvet alarak atış yapıyor. Bu atışların rakip takıma 
verilmesi gerekir. Bunun dışında bir hataya imza 
atmayan Yankaya, dün akşamın sahadaki başarılı 
isimlerinden biri oldu. Yankaya, yardımcı 
hakemleriyle de iyi iletişim kurarak onla-
rın oyun içinde diri kalmasını da sağladı.

1 No’lu Yardımcı Hakem Erdinç Sezertam: 
FIFA yardımcı hakemi, başarılı çıkışını 
dün akşam da verdiği kararlar ve yo-
rumlarıyla sürdürmesini bildi. 2 No’lu Yar-
dımcı Hakem Muharrem Yılmaz: Tecrübeli yardım-
cı hakemin, Bucaspor’un Sercan’la attığı goldeki 
mükemmel ofsayt yorumu örnek teşkil etti. Ver-
diği tüm kararlarda haklıydı. ali ay din@za man.com.tr

Yankaya’nın tek eksiği taç atışlarıydı

maçın analizi Ali Aydın

Bucaspor maçında sahaya ilk 11’de çıkan Semih Şentürk, rakip fi leleri havalandırmasına rağmen vasatı aşamadı. Tecrübeli futbolcu, ikinci yarının son bölümlerinde Niang’la birlikte çift forvet oynasa da bekleneni veremedi. FOTOĞRAF: ZAMAN, M.BURAK BÜRKÜK

Mücadele etmezseniz yenilirsiniz. F.Bahçe ikin-
ci yarının ilk 15 dakikasında biraz kıpırdadı o ka-
dar... Ardından ilk 45 dakikadaki gibi kötü oy-
nadı. Orta sahada Selçuk ve Gökay yeterli değil-
di. Gökay’a gördüğü sarı kartla ilgili bir tavsiyem 
olacak. Faul yaptıktan sonra hakeme el kol hare-
ketlerinde bulundu. Daha, çok genç. Eğer böy-
le başlarsa çabuk kaybolur. İki maçta futbolcu 
olunmaz. Hep mütevazı olması lazım. Sonuçta 
kazanan o olacak. Özellikle de saha içindeki ha-
reketlerine çok dikkat etmesi gerekiyor.

F.Bahçe’nin kanatları saman alevi gibiy-
di. Gökhan Gönül, yorgunluğunu maç boyun-
ca belli etti. Şu ana kadar özveriyle oynayan bir-
çok futbolcunun başına böylesi durumlar gele-
biliyor. Santos ise kazanılması gereken bir isim. 
Uzun zamandır forma giymediği için perfor-
mansını eleştirmek doğru olmaz. Aykut Koca-
man, Niang’ı yedek bırakıp Semih Şentürk’e for-
ma verdi. Lig maçlarında Niang’ın formsuz ol-
duğunu görmüştük. Dinlendirilmesi gerekiyor-
du. Kenarda da formayı hak eden biri var. Nite-
kim top geldiğinde Semih’in gol ya da goller ata-
cağını biliyoruz. Dün gece de golcülüğünü kanıt-
ladı. Ancak F.Bahçe durunca topla buluşamadı. 
İleriye yani topu üçüncü bölgeye taşıyamazsanız 
az pozisyon üretirsiniz. Özellikle beraberlik go-
lünden sonra F.Bahçe’nin atakları zayıfl adı.

Volkan Demirel’in yokluğunda kaleyi Ser-
kan Kırıntılı devraldı. Oynamayan kaleci bu tür 
sıkıntıları yaşar. Serkan devamlı oynasa üçün-
cü golü yemezdi. Özellikle ilk golde Manucho, 
üç defans oyuncusunu da adeta ipe dizdi. Yobo, 
Gökhan ve Lugano’nun yanından gitti. Pası-
nı da Musa Aydın iyi değerlendirdi. Bu noktada 
Kanarya’nın defansını eleştirmek gerekiyor. Bu-
rada paragraf açıp Bucaspor’u kutluyorum. 16 
yaşındaki futbolcularla F.Bahçe’yi devirdiler. Bu-
casporlu yöneticiler sezon başında hata yapmıştı. 
Bank Asya’dan gelen takımı dağıtınca ligde kötü 
bir performans sergilediler. Dünkü oyunlarıyla 
Türkiye’nin belki en kaliteli altyapısına sahip ta-
kımı görüntüsü çiziyorlar. Gençler neler yapabi-
leceklerini F.Bahçe karşısında ispatladılar.

Özetle; F.Bahçe gruptan çıkmak adı-
na Bucaspor’u mağlup etmeliydi. Uzun yıllar-
dır süren hasret yine rötar yapacak gibi, Samet 
Aybaba’yı da tebrik ediyorum. 16 yaşındaki ço-
cukları sahaya sürdü, yüreğini ortaya koydu. 
Dün forma bulanların takıma adapte olduğunu 
düşünürsek Türk futbolu adına olumlu geliş-
meler yaşanır. s.yuvakuran@za man.com.tr 

Semih
Yuvakuran

Ter dökmeden
maç kazanılmaz

SARI-LACİVERT İŞKENCE!

F.Bahçe, Bucaspor karşısına 2010-11 sezonunun 4. model forması olan Palamut 
forma ile çıkarken Santos bekleneni veremedi. FOTOĞRAF: ZAMAN, M.BURAK BÜRKÜK

ERHAN GÜVEN İSTANBUL

MAÇIN
öZETi

Süper Lig’in ilk yarısında kötü bir 
performans sergileyen ve beklenti-
lerin çok uzağında kalan F.Bahçe, 

Ziraat Türkiye Kupası’ndaki ikinci maçından da mağ-
lubiyetle ayrıldı. Kadıköy’de Bucaspor’a 3-2 yenilen 
Sarı-Lacivertliler, sahayı protestolar eşliğinde terk etti.

Teknik Direktör Aykut Kocaman, hafta sonu 
oynanan Sivasspor maçından farklı olarak Alex 
ile Niang’ı yedekler arasında başlattı. Çeyrek 
asrı aşkın süredir kupayı müzesine götüremeyen 
Fenerbahçe’nin Buca önünde istekli olacağı tah-
min ediliyordu. Ancak bu sezon birçok karşılaş-
mada olduğu gibi Sarı-Lacivertlilerin futbolu va-
satı dahi aşamadı. Stada gelen az sayıdaki taraf-
tar, takımın adeta tel tel dökülen görüntüsün-

den hoşnutsuzluğunu belli ediyordu. Bucaspor’un 
Saracoğlu’nda 3 gol atması da sabırları iyice taşırdı.

Karabük maçında Emenike’yi, Ankaragücü’ne 
karşı Sestak’ı durduramayan Fenerbahçe bu kez 
de Manucho engeline takıldı. Angolalı futbolcu, 10. 
dakikada Musa’nın attığı ilk golde neredeyse bü-
tün defansı çalıma dizdi. Semih, 15’te Dia’nın pa-
sıyla durumu 1-1 yaparken 43’te Sercan, konuk 
takımı yeniden öne geçirdi. 48’de Lugano bir kez 
daha dengeyi sağladı. 65’te gecenin yıldızı Ma-
nucho skoru 2-3’e taşıdı. Dia’nın estetik hareket-
leri, Alex’in oyuna girmek için yerinden kalkma-
sı tribünleri heyecanlandırırken kaleci Serkan ile 
Selçuk’a tepki vardı. Kupada şimdiden havlu atma 
noktasına gelen F.Bahçe, ‘‘Fener gol gol gol, kupa 
yine gidiyor’ tezahüratları ile 2010 yılını tamamladı. 

Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda Ankaragücü’nün ardından bir başka renktaşı Bu-
caspor karşısında da sahadan mağlup ayrıldı. Kadıköy’deki maçta genç bir 
ekipten kurulu rakibine 3-2 yenilmekten kurtulamayan Sarı-Lacivertliler, 
27 yıldır hasret olduğu kupada gruptan çıkma şansını iyice azalttı.

Kadıköy’deki maçta tribünler dolmazken Sarı-Lacivertli taraftarlar, Bu-
caspor yenilgisiyle büyük şok yaşadı. FOTOĞRAF: ZAMAN, M.BURAK BÜRKÜK

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig dışında oyna-
dığı 6 resmî maçta (4 Avrupa Kupası, 2 Türki-
ye Kupası) 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak saha-
dan galibiyetle ayrılamadı. Aynı zamanda gru-
bundaki ilk iki maç sonunda henüz puan alama-
yan Sarı-Lacivertliler, buna benzer bir durumu 
daha önce 2007-08’de yaşamıştı. Kanarya, söz ko-
nusu sezonda ilk 2 maçında Gaziantep ve Kayseri 
ile golsüz berabere kalmasına rağmen daha sonra 
Şanlıurfa’yı ve Alanya’yı yenerek gruptan çıkmıştı.

Süper Lig dışındaki  
Fener’den hayır yok!

FENERBAHÇE: Serkan 3, 
Gökhan Gönül 4, Yobo 5, 
Lugano 6, Andre Santos 
3, Dia 6 (Dk. 66 Niang 3), 
Selçuk 4 (Dk. 76 Uğur ?) 
Cristian 4, Stoch 4 (Dk. 66 
Alex 3), Gökay 4, Semih 6
BUCASPOR: Atilla 5, Ka-
mil 7, Koray 7, Orhan 7, 
Zafer 6 (Dk. 58 Mendy 5), 
Musa 6 (Dk. 84 Serkan 
?), Ragıp 7, Civar 6, Erkan 
7, Sercan 7, Manucho 8 
(Dk. 88 Salih ?)

GOLLER: Dk. 10 Musa, 
Dk. 43 Sercan, Dk. 65 
Manucho /  Dk. 15 Semih, 
Dk. 48 Lugano
SARI KARTLAR: Lugano, 
Gökay /  Erkan

HAKEMLER: Özgür Yan-
kaya 7, Erdinç Sezertam 7, 
Muharrem Yılmaz 7
STAT: Şükrü Saracoğlu

FENERBAHÇE: 2
BUCASPOR: 3
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fBank Asya 1. Lig panorama

-Bank Asya Birinci Lig’de 
ilk devre sona ererken ta-

rih belki de böyle bir ligi daha 
önce kaydetmedi. Çünkü ilk 6 
sıradaki takımlar arasında sa-
dece 2 puan fark var ve üstelik 
lider Denizli ile 11. sıradaki 
Adanaspor arasında da sadece 
9 puanlık bir fark mevcut. Güç 
dengelerinin bu kadar yakın ol-
duğu ligde Denizlispor averajla 
lider tamamladı devreyi. Bir ara 
adeta uçuşa geçen Denizli son 
haftalarda ise galibiyet yüzü 
göremedi. Takipçisi Rizespor 
ise son hafta evinde iddialı ra-
kibi Samsunspor’a kaybederek 
fırsat tepti. Ligdeki Karadeniz 
Rüzgârı’nın tamamlayıcıları 

Orduspor ve Samsunspor aynı 
puan ve gol üstünlüğü ile zirve 
takiplerini sürdürüyorlar. Bo-
luspor ile sürpriz takım Tavşanlı 
Linyit de ilk 6 içinde yer buldu-
lar kendilerine. Liderin sadece 
3 puan gerisinden gelen Erciyes 
de iddialı ekiplerden. Gazian-
tep B. Bld ile Mersin İY da biraz 
geriden gelen takımlar olarak 
göze çarpıyorlar. Karşıyaka ve 
Adanaspor da her şeye rağmen 
umutlarını sürdüren takımlar. 
Altay, Akhisar Bld., Güngören 
Bld., Giresunspor, Kartalspor 
ve Diyarbakır ise alt sıralardan 
kurtulmak ve denk düşürebi-
lirlerse üstü zorlamak niyetiyle 
başlayacaklar ikinci devreye. 

İLK YARININ TAKIMI   
TAVŞANLI LİNYİT  
Belki devreyi lider bitiremediler 
ama ilk haftalarında gol bile 
atamadıkları lige renk ve heyecan 
getirdiler. Tavşanlı ilk defa yer 
aldığı bu ligde 26 puan toplamayı 
ve 6. sırada yer almayı başardı.

İLK YARININ FUTBOLCUSU   
SERDAR DELİKTAŞ (G.ANTEP B.BLD.)    
Gaziantep B. Bld. Spor’un genç gol-
cüsü Serdar ilk devreye damgasını 
vuran isimlerden birisi oldu. Attığı 
10 golle krallıkta zirvede olan Serdar 
şimdiden Süper Lig takımlarının 
kıskacına alınmış görünüyor.

İLK YARININ TEKNİK DİREKTÖRÜ
MUSTAFA R. AKÇAY (T. LİNYİT)
Uzun süredir Tavşanlı Linyit’in başın-
da bulunan M. Reşit Akçay, genç ve 
tecrübesiz takımıyla uyum sürecini 
atlattıktan sonra önemli işler yap-
maya başladı ve kurtlar sofrasında 
ilk 6’da yer almayı başardı.

Rize fırsatı tepti

 Emin
(Denizlispor)

 Ahmet Şahin 
(Samsunspor)

 Akaminko 
(Orduspor)

 Mehmet 
(Kartalspor)

Kemal 
(Erciyesspor) 

 Mutlu
(Ç.Rizespor) Murat

(Akhisar Bld.) 

Köksal (Erciyesspor) 

Zenke (Samsunspor)

Veysel
(Mersin İY) 

 Clement
(Ç.Rizespor)

BANK ASYA 1. LİG
PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P
01. Denizlispor 16 7 7 2 24 14 28
02. Çaykur Rize 16 8 4 4 20 13 28
03. Orduspor 16 7 6 3 25 15 27
04. Samsunspor 16 7 6 3 21 11 27
05. Boluspor 16 7 5 4 30 20 26
06. Tavşanlı Linyit 16 7 5 4 14 12 26
07. Erciyesspor 16 5 10 1 22 16 25
08. G.Antep Bld. 16 6 6 4 22 16 24
09. Mersin İ.Y. 16 6 5 5 15 20 23
10. Karşıyaka 16 4 8 4 15 19 20
11. Adanaspor 16 4 7 5 19 19 19
12. Altay 16 4 5 7 14 20 17
13. Akhisar B.G. 16 3 7 6 13 16 16
14. Güngören Bld. 16 3 6 7 7 23 15
15. Giresunspor 16 4 2 10 11 19 14
16. Kartalspor 16 1 9 6 4 12 12
17. Diyarbakır 16 1 6 9 9 20 9

TOPLU SONUÇLAR
Akhisar Bld.Gençlik-TKİ Tavşanlı Linyitspor: ..............0-1

Erciyesspor-Giresunspor: .............................................. 1-1

Kartalspor-Boluspor: ....................................................0-3

Orduspor-Denizlispor: .................................................0-0

Gaziantep Belediye-Diyarbakırspor: ........................... 1-0

Altay-Adanaspor: .........................................................0-0

Güngören Belediye-Karşıyaka: ...................................0-0

Çaykur Rizespor-Samsunspor .....................................0-1-Bank Asya 1. Lig’i zirvede tamamlayan Denizlispor’un 
Başkanı Mehmet Özsoy,  Süper Lig’de oynayan 3 futbolcu-

ya imza attıracağını söyledi. Özsoy, “Transfer etmek istediğimiz 
oyuncuların isimlerini vermek istemiyorum. 27 Aralık’ta baş-
layacak Antalya kampına kadar transferle ilgili hiçbir girişimde 
bulunmayacağız. Kamp sonrası düğmeye basacağız. Takviyeler-
le ikinci yarıda bambaşka bir Denizlispor izleteceğiz.” dedi.

Denizlispor, Süper Lig’den 3 oyuncu alacak

FIRTINA REHAVETE KAPILDI

HASAN DEMİR TRABZON
Süper Lig’de ilk yarı-
yı lider tamamlayan 
Trabzonspor, B Gru-

bu’ndaki ilk maçında Gaziantep Bü-
yükşehir Belediyespor’la 2-2 berabere 
kaldı. Bordo-Mavililer, Avni Aker’de 87. 
dakikaya kadar önde götürdüğü maç-
tan 1 puanla ayrılarak kupaya tatsız 
bir başlangıç yaptı. Bank Asya 1. Lig’in 
mütevazı temsilcisi Gaziantep Büyük-
şehir ise Beşiktaş’ı devirdikten sonra 
Trabzonspor’dan da puan almasını bildi.
 Kupa mesaisine yabancı futbolcula-
rından yoksun başlayan Bordo-Mavili 
takımda, kaleci Onur da kadroda yer al-

madı. Teknik Direktör Şenol Güneş, bu 
oyuncuların yokluğunda kaleci Tolga, 
Sezer Badur ve Barış Ataş’ı bu sezon ilk 
kez 11’de sahaya sürdü. Maça hızlı baş-
layan Trabzonspor, 10. dakikada Mustafa 
Yumlu’yla direğe takıldı, 13. dakikada 
ise ilk yarının fl aş ismi Serkan Balcı’yla 
golü buldu. Beşiktaş’ı mağlup ederek 
büyük sükse yapan konuk ekip ise ba-
şarısının tesadüf olmadığını, ilk yarıdaki 
performansıyla gösterdi. 20. dakikada 
Trabzon ceza sahasında oluşan karam-
bolde topa en son dokunan kaptan 
Osman Fırat, skora dengeyi ge-
tirdi: 1-1. Trabzonspor rölan-
tide tuttuğu maçın 42. daki-

kasında golü de kaleci hatasıyla buldu. 
Egemen’in ceza sahası dışından şutunda 
Kazım’dan dönen topu yakın mesafeden 
Umut fi lelerle buluşturdu ve ilk yarının 
skorunu belirledi. İkinci devrede ise 
Bordo-Mavililerin farkı artırma, konuk 
ekibin ise beraberliği yakalama çabaları 
85. dakikaya kadar sonucu değiştirmedi. 
87. dakikada Avni Aker adeta buz kesti. 
Ramazan’ın oluşturduğu pozis-
yonda Serdar, topu boş ka-

leye yolladı. Kalan da-
kikalarda başka 

gol olmayınca 
karş ı laşma 
2-2 sona erdi.

Futbol dersi!
Temel idam mahkûmu. İnfaz için darağacına götürülecek. 
Görevli soruyor: “Son arzun ne?” Cevap enteresan: “Hapu 
paa pi ders olsin”

Konumunuz, durumunuz, pozisyonunuz ne olursa ol-
sun... Yaşam, yaptığınız hatalar karşılığında ödeyeceğiniz 
bedelleri birer ders olarak sunar size. Tabii almayı becere-
bilirseniz!

Trabzonspor, ders alınası bir bedeli ödedi dün. Jaja’nın 
fi rarının ardından devrenin kapanış maçından sonra tüm 
yabancılarına christmas nedeniyle izin verdi. Bu, yerli oyun-
culara haksızlığın yapıldığı bir pozitif ayrımcılıktı. Bu nedenle 
kupadaki ilk maçına yabancılarından yoksun, eksik bir kad-
royla çıktı. Doğal olarak oyun kalitesi düştü. Etkinliği azaldı. 
Oyun organizasyonu yetersiz kaldı. Bu izin olayı dilerim ge-
leceğe yansımaz ama dünkü maçın akışını olumsuz etkile-
yen bir hataydı.

İkinci hata, rakibi küçük görmekten kaynaklandı. Ga-
ziantep Büyükşehir Belediyespor her ne kadar gruptaki ilk 
maçında sahasında Beşiktaş’ı yense de Trabzonsporlu oyun-
cuların gözünde, üst tarafı Bank Asya Ligi’nde oynayan ve 
orta sıralarda duran bir takımdı. Süper Lig’in lideri, nasıl 
olsa çıkar ve maçı kazanırdı! Futbol, kendisini ciddiye alma-
yanlara ciddi dersler de veren bir oyun. Tabii ki kafalardaki 
düşük konsantrasyonlu o hesap, sahaya hiç uymadı. Trab-
zonspor, hele 13. dakikada Serkan’ın golüyle öne geçince 
iyice rahatladı! 19. dakikada Osman’ın attığı beraberlik golü 
de rehaveti ortadan kaldırmadı. Arada bir pozisyona giren, 
gol kaçıran, devre bitmeden 2-1’i bulan Trabzon, ikinci ya-
rıda temposunu da düşürdü, oyunu rölantiye aldı. Hakan 
Macit’in 50. dakikadaki kafa vuruşunun direkten dönmesiy-
le Gaziantep B. Belediye, rakibine bir uyarı daha yolladı. O 
da işe yaramadı. 87. dakikada Serdar’ın golüyle eşitlik geldi 
ve konuk ekip son kupa şampiyonu, bu sezonun Süper Lig 
liderinden deplasmanda çok önemli bir puanı aldı. Alkışı 
hak ederek... “Helal olsun” dedirterek.

Gaziantep B. Belediyespor ile ilgili özel bir paragraf aç-
mak gerek. Genç, dinamik, yürekli, ayağa topu iyi oynayan 
ve mücadeleden hiç kopmayan bir yapıya sahip bu takım. 
Trabzonspor’u bu sezon Avni Aker’de en fazla zorlayan ta-
kımların başında o geldi. Eren ile Kenan’ın başarıyla yön-
lendirdiği ataklarda, gerçekten bulunduğu ligin üzerinde 
bir performans sergiledi. Takım olarak yürekli, özverili, 
disiplinli bir mücadele verdi.

Bu takımı izlemeye devam edelim. Ben kupadaki 
iki maçını seyrettim, ikisinde de beğendim. Bank Asya 
1. Lig’de izlediğim takımlar içerisinde en iyi futbol oy-
nayan ekip olduğunu gözledim. Yalnızca kupada değil, 
kendi liginde de önemli işler yapmaya aday Gaziantep 
B. Belediyespor. Yolu açık olsun derim. z.col@za man.com.tr

Ziraat Türkiye Kupası (B) Grubu’ndaki ilk sınavına çıkan Trabzonspor, rahat götürdüğü maçta rehavete kapılınca Gaziantep Büyükşe-
hir Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı. Avni Aker’deki karşılaşmada Bordo-Mavililer, 87. dakikada Serdar’ın attığı gole 
engel olamadı ve 1 puanla yetindi. Gaziantep Büyükşehir ise Beşiktaş’ın ardından Trabzonspor’a da sürpriz yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda mücadele eden Trabzonspor, gruptaki ilk maçında Gaziantep B. Belediye’ye takıldı. Bordo-Mavililer, mütevazı rakibi karşısında 2 kez öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı.  FOTOĞRAF: ZAMAN, HASAN DEMİR

Trabzonspor: 2
Gaziantep B.Bld.: 2

  STAT: Hüseyin Avni Aker
TRABZONSPOR: Tolga 5, Giray 5, 

Mustafa 6, Egemen 6, Ferhat 5 (Dk. 
83 Ceyhun ?), Serkan 6, Barış 4, 

Sezer 4 (Dk. 65 Engin 4), Selçuk 5, 
Burak 4, Umut Bulut 6

GAZİANTEP B.BELEDİYESPOR: 
Kazım 4, Cihan 5, Ali 5, Kenan 6, 

Ramazan 5, Ahmet Erdoğan 5 (Dk. 77 
Mustafa 4 ), Eren 6, Serdar 7 (Dk. 90 
Ferit ?), Osman 7, Abdullah 4 (DK. 66 

Hakan Albayrak 4), Hakan Macit 6
GOLLER: Dk. 13 Serkan, Dk. 42 Umut 

/ Dk. 20 Osman, Dk. 87 Serdar
SARI KARTLAR: Tolga, Ferhat, 

Egemen, Giray, Engin / H. Albayrak
HAKEMLER: Taner Gizlenci 7, Bülent 

Gökçü 7, Cemal Bingül 7

Kupadaki ilk maçlar 
Trabzonspor’a yaramıyor
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda 
gruplardaki ilk maçlarını hiç kazanama-
dı. Geçen sezon Galatasaray’a 2-1 yeni-
lerek gruba başlayan Bordo-Mavililer, 
2008-09’da Gaziantepspor’a 3-1, 2007-
08’de Manisaspor’a 3-0 kaybetmiş, 2006-

07’de yine Manisaspor ile bu kez 1-1 be-
rabere kalmış, 2005-06 sezonunda ise 
Kayserispor’a 3-0 kaybetmişti. Trab-
zonspor, bu sezon da B Grubu’ndaki 
ilk maçında Gaziantep Büyükşehir 
Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı. 

MAÇIN
öZETi

Zeki Çol

Denizlispor Başkanı Mehmet Özsoy. FOTOĞRAF: CİHAN, RESUL CENGİZ
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TİMSAH, İZMİR’DE KAFAYI ÇALIŞTIRDI

ÖZDEMİR ÖZKAN İZMİR

-Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. maçında Bur-
saspor deplasmanda, Karşıyaka’yı 2-0 mağlup 

etti. İzmir Alsancak Stadı’nda oynanan ve ilk yarısı da 
Yeşil-Beyazlıların 1-0’lık üstünlüğü ile sona eren ma-
çın golleri Ivan Ergiç ile Stepanov’dan geldi.
 Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi oldu. Yetenekli 
oyuncusu Bilal Kısa’nın önderliğinde gelişen ataklarla 
etkili olan Kırmızı-Yeşilliler çok net fırsatlardan yararla-
namadı. Bursaspor’un savunmadaki önemli isimlerin-
den Milan Stepanov 0-0’lık eşitlik sürerken iki topu çiz-
giden çıkarttı. 14. dakikada Osman’ın aşırtma vuruşunu 
uçarak çizgiden çıkartan Stepanov, 39’da da Kıvanç’ın 
sert şutunu tam çizgi üzerinden iyi bir hamleyle uzak-
laştırdı. İlk bölümde rakibin ataklarını uzaklaştırmaya 
çalışan Bursaspor, ilk yarının ortalarına doğru maçta 
dengeyi kurmaya başladı. Gol perdesini Ivan Ergiç açtı. 
İlk yarının uzatma dakikalarında kullanılan kornerde 
Sercan topu kafayla ceza sahasına doldurdu, Ergiç de bu 
topu yakın mesafeden kafayla köşeden ağlara gönderdi: 
0-1. Timsah, bu golle soyunma odasına mutlu gitti. 

Karşıyaka ikinci devreye de beraberlik için hızlı 
girdi; ancak 56. dakikada gelen Stepanov’un golü tüm 
umutlarını bitirdi. Sol kanattan gelişen atakta Batal-
la, ceza sahası içinde topla buluştu, ayağının dışıyla 
Stepanov’a çok iyi bir pas gönderdi. Sırp oyuncu da sert 
bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-2. Bursaspor, 
ikinci golü bulduktan sonra oyunun kontrolünü eline 
aldı. Tempoyu da istediği gibi ayarlayan Yeşil-Beyazlılar, 
sahadan 3 puanla ayrılmasını bildi. Karşıyaka ise çok iyi 
mücadele ettiği maçtan mağlup ayrıldı. Öte yandan gü-
venlik güçlerinin yoğun önlem aldığı müsabakaya, Kar-
şıyakalı taraftarlar ilgi gösterdi. Bursasporlu seyirciler de 
kendilerine ayrılan bölümde karşılaşmayı takip etti. Ev 
sahibine destek veren futbolseverler, açık tribünde ‘Er-
tuğrul Sağlam’a Milli Takım yaraşır’ yazılı pankart astı.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçın-
da Bursaspor, deplasmanda Karşıyaka’yı 
2-0 yendi. İzmir Atatürk Stadı’ndaki 
mücadeleye damgasını vuran isim bir 
gol atan ve iki topu da kale çizgisin-
den çıkartan Stepanov oldu. 

Bursaspor, Karşıya-
ka engelini yabancı 
oyuncularının gol-

leriyle geçti, maç 
fazlasıyla zirveye 
yerleşti. Hüseyin 

ile Vederson, 
vasat bir perfor-
mans sergiledi.

FOTOĞRAF: ZAMAN, 
ÖZDEMİR ÖZKAN

STAT: İzmir Atatürk

KARŞIYAKA: Necati 4, Ayhan 4, Gurur 5, Baki 5, Fırat 5, 
Erdi 4 (Dk. 75 Erhan 3), Aykut 4, Kıvanç 5, Taha 4 (Dk. 77 
Baykal 3), Bilal 4, Osman 4 (Dk. 59 Erçağ 3) 

BURSASPOR: Yavuz 6, Bekir Ozan Has 7, Stepanov 8, 
Serdar 8, Vederson 6, Sercan 6 (Dk. 79 İsmail 3), Hüseyin 
5 (Dk. 64 Svensson 4), Ergic 7, Ozan İpek 6, Turgay 6 (Dk. 
82 Nunez ?), Batalla 6
SARI KARTLAR: Kıvanç, Erdi / Bekir Ozan Has
GOLLER: Dk. 45+1 Ergic, Dk. 56 Stepanov
HAKEMLER: Barış Şimşek 7, Serkan Malkoç 7, Serkan Çimen 7

KARŞIYAKA: 0
BURSASPOR: 2

A GRUBU O G B M A Y P
1. Gaziantep 1 1 0 0 3 1 3
2. Galatasaray 1 1 0 0 3 1 3
3. B. Şekerspor 1 0 1 0 1 1 1
4. MP Antalya 2 0 1 1 2 4 1
5. Denizlispor 1 0 0 1 1 3 0

C GRUBU O G B M A Y P
1. Bucaspor 2 2 0 0 5 3 6
2. Ankaragücü 1 1 0 0 4 2 3
3. Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0
4. Yeni Malatya 1 0 0 1 1 2 0
5. Fenerbahçe 2 0 0 2 4 7 0

B GRUBU O G B M A Y P
1. G.Antep Bld. 2 1 1 0 3 2 4
2. Konya Şeker 1 1 0 0 2 1 3
3. Trabzonspor 1 0 1 0 2 2 1
4. Manisaspor 1 0 0 1 1 2 0
5. Beşiktaş 1 0 0 1 0 1 0

D GRUBU O G B M A Y P
1. Bursaspor 2 1 1 0 3 1 4
2. Kasımpaşa 1 1 0 0 3 1 3
3. Büyükşehir B. 2 1 0 1 2 3 3
4. Kırıkhanspor 2 0 1 1 1 2 1
5. Karşıyaka 1 0 0 1 0 2 0

TOPLU SONUÇLAR
Trabzonspor-Gaziantep B.Bld. ................. 2-2 
Karşıyaka-Bursaspor ................................0-2
Fenerbahçe-Bucaspor .........................................2-3
Kırıkhanspor-İstanbul B. Bld. .................. 0-1
B.Şekerspor-MP Antalyaspor ..............................1-1

ZİRAAT KUPASI’NDA GRUPLAR

HÜSEYİN KOÇ, ŞEREF GÜRLEVİK WİTTEN-HERBEDE

-Essen Konsolosluğu Din Hizmetleri Ata-
şeliğine bağlı sekiz dernek, bir araya ge-

lerek minikler salon futbol turnuvası düzenledi. 
9-11 yaş arası minik futbolcuların katıldığı turnu-
vayı, Herbede DİTİB Fatih camii dernek başkanı 
Şenol Bilsin ve din görevlisi Halil Demir organi-
ze etti. Yaklaşık seksen futbolcunun katıldığı tur-
nuvada, minik futbolcular dereceye girmek için kı-
yasıya yarıştılar. Herbeder Gesamtschule Kapalı 
Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuva sonunda 
birincilik kupasını tüm rakiplerini yenen Ayasof-
ya Camii kazandı. İkincilik kupasını Sultan Ahmet 
camii, üçüncülük kupasını ise Hacı Bayram Camii 
ekibi alarak büyük bir sevinç  yaşadı. Dereceye gi-
remeyen diğer takımlara ise katılım kupası verildi. 

Minikler salonda hünerlerini sergiledi

KEMAL KURT BERLİN

-Almanya Federasyon Kupası (DFB-Pokal) 
3. tur karşılaşmasında ikinci lig lideri FC 

Augsburg'a konuk olan Schalke, ecel terleri dök-
tüğü maçta rakibini son anlarda bulduğu golle 1-0 
yenerek son sekiz takım arasına kalma sevinci ya-
şadı. Impuls Arena'da 30 bin 500 taraftarın izlediği 
mücadelenin ilk yarısında her iki ekip de fazla etkili 
ataklar yapamadı. Havanın çok soğuk ve zeminin de 
ağır olması futbolcuları bir hayli zorladı. İlk devrede 
gol sesi çıkmayınca tarafl ar soyunma odasına 0-0'lık 
eşitlikle gitti. İkinci yarıda rakibine oranla daha atak 
görünen Schalke, İspanyol yıldızı Raul ve Huntela-
ar ile net pozisyonlardan yararlanamadı. Maçın 84. 
dakikasında seri çalımlarla ceza sahasına giren Raul 
yanındaki Farfan'ı gördü, Perulu futbolcu sol çapraz-

dan güzel bir vuruşla Augsburg ağlarını havalandırıp 
takımını öne geçirdi: 0-1. Ev sahibi ekip oyunun son 
bölümlerinde baskı kurmasına rağmen genç kaleci 
Neuer'i geçemedi ve mücadeleden 1-0'lık skorla tur 
atlayan takım Schalke oldu.

Gecenin bir diğer mücadelesinde iki Bundes-
liga ekibi Hoffenheim ve Borussai Mönchenglad-
bach karşı karşıyla geldi. Hoffenheim üstün oyna-
dığı maçta rakibini 2-0 yenerek bir üst tura çıktı. 
Hoffenheim'ı galibiyete taşıyan gollerini 35. dakika-
da Sigurdssson ve 63'te Demba Ba kaydetti.

Öte yandan kupanın üçüncü turunda oynan-
ması gereken TuS Koblenz-Kaiserslautern ve 
Offenbach-Nürnberg karşılaşmaları yoğun kar 
yağışı nedeniyle ertelendi. Mücadeleler 18-19 
Ocak tarihlerinde oynanacak.

Schalke, Augsburg karşısında
turu geçerken çok zorlandı

Schalke 04, Alman-
ya Kupası 3. turun-
da konuk olduğu 
FC Augsbug'u 
84. dakikada 
Farfan'ın golüyle 
zor da olsa 1-0 
yenerek son 
sekiz takım 
arasına kalma 
sevincini yaşadı.

Tüm rakiplerini yenen 
Ayasofya Camii’nin bi-
rinci olduğu turnuvada, 
DİTİB'e bağlı Witten-
Herbede Fatih camii, 
Bochum Merkez camii, 
Dahlhausen Sultan 
Ahmet camii, Her-
ne Hacı Bayram ca-
mii, Hattingen Fatih 
camii, Wetter Eyüp 
Sultan camii, Witten 
Sultan Ahmet ca-
mii, Annen Ayasof-
ya camii dernekleri 
yer aldı.

SAYFA TASARIM: HAKAN SOBACI
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Alice imdi tüm O2 ubelerinde.

Bu fiyatta art k kimsenin ara-
man z  beklemesine gerek yok!

31.12.2010 tarihine kadar verilen sipari lerde

Ayda 49,90 € yerine bir y l süresince sadece

39,90
€/ayda3

Alice Dünyam – 
cazip Türkiye-Paketi1:

 3 adet Türkiye sabit 
hattından aranmanız2

 Türkiye sabit hattı

 Almanya sabit hattı

 DSL-Internet

SSıınnırrssızz

SSıınnırrssızz

SSıınnırrssızz

SSıınnırrssızz

1  ve  ürünlerinden olu ur. 23 adet Türk Telekom sabit hattı. Kurumsal telefonlar ve Türk Telekom'dan 'HesaplıHatt' ile 
'YazlıkHatt' tarifesine sahip olanlar hariçtir. 3Kurulum ücreti 39,90 €. Ba¤lant  ücretleri 7,9 Cent/dak. ile 129,9 Cent/dak. Hardware gönderi ücreti 
9,90 €, fiyatlara tüketici vergisi (MwSt.) dahildir. Ay sonuna 4 hafta kala feshedilebilir – Alice'in ba¤lant  a¤  her geçen gün geni lemektedir.

0800 5231258 
www.alice.de

Çocuklar, komşu korkusu 
olmadan gürültü yapabilecek

-Almanya, dünyada doğum oranı-
nın en düşük olduğu ülkelerden 

biri konumunda. Hükümetin hayata 
geçirdiği bütün teşvik politikalarına rağ-
men doğum oranları düşmeye devam 
ederken bu durum Almanya’nın dün-
yanın gözünde ‘çocuk sevmez’ bir ülke 
imajı olmasına sebep oluyor. Ancak son 
dönemde Almanya’nın bu imajını ter-
sine çevirecek bir adım atılmak üzere. 
Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde 
çocuk haklarına yönelik önemli bir yasa 
değişikliği gündemde. Sosyal Demokrat 
Parti (SPD) ve Yeşiller koalisyonunun 
meclise sunmak üzere olduğu tasarının 
yasalaşması halinde çocuklar evde dile-
diğince konuşup, gürültü yapabilecek. 
Eyalet meclisine sunulan yasa tasarısı ile 
çocukların ne kadar gürültü yapabilece-
ği güvence altına alınacak. Konuyla ilgi-
li Eyalet Müsteşarlığı tarafından yapılan 
açıklamada ‘çocukların gürültü yapma-
sının hayatın bir parçası olduğu’ belirtil-
di. KRV Meclisi yeni yılın başlarında ko-
nuyla ilgili yasa teklifi ni görüşmeye baş-
layacak ve kanun haline getirecek. Yeni 
yasa, çocukların, eğitimcilerin ve ailele-
rin haklarını genişletmiş olacak.
     ‘Çocuk gürültüleri yaşama sevin-
cinin dışarı yansımasıdır.’ diyen KRV 
Çevre Bakanı Johannes Remel, “Bizler 
çocukların daha özgür olduğu bir top-

lum istiyoruz.” dedi. Bakan Remmel, 
yapılacak değişiklikle çocuk ve ebeveyn 
haklarının güçlendirilmesini amaçla-
dıklarını söyledi. Çocuk sesleri arasın-
da yaşayabilecek bir toplum istedikleri-
ni kaydeden Bakan, bunun günlük ha-
yatın bir parçası olduğuna dikkat çekti.

     Çocuk gürültüsü yüzünden yüzler-
ce davanın devam ettiğine dikkat çe-
ken yetkililer, bundan böyle çocuk-
ların gürültüsü yüzünden mahkeme-
ye başvuran komşuların öncelikle ne-
den bu gürültüden rahatsız oldukları-
nı ve çıkan gürültüye neden taham-

mül edemediklerini ispat etmek zo-
runda kalacağını belirtiyor. Yasa de-
ğişikliğiyle, çocuk hakları olarak koru-
ma altına alınmış olacak. Teklif, mec-
liste kabul edilirse komşu kavgalarının 
da azalacağı düşünülüyor. MEHMET YIL-
MAZ SAFFET SAMUR KREFELD HERTEN

Komşular arasında kavga sebebi olan çocuk gürültüsü, Almanya’da yasa ile güvence altına alınıyor. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyale-
tinde meclise sunulacak tasarının yasalaşması halinde çocuklar, ‘komşular kızacak’ endişesi yaşamadan gürültü yapabilecek. 
Yasa ile gürültü yüzünden dava açan komşular, gürültüye neden tahammül edemediklerini ispat etmek zorunda kalacak.

Çocuk sesleri ara-
sında yaşayabile-
cek bir toplum iste-
diklerini söyleyen 
KRV Çevre Baka-
nı Johannes Re-
mel, “Çocuk gü-
rültüleri, yaşama 
sevincinin dışa-
rı yansımasıdır.” 
dedi. 
FOTOĞRAF: ZAMAN

-Almanya’da yoğun kar yağışı yüzünden kaldı-
rımların yürünemez hale gelmesini fırsat bilen 

hırsızlar, özellikle yaşlı insanları takip ederek kap-
kaç yapmaya başladı. Hırsızlar gözüne kestirdikle-
ri kurbanlarının ardından bisikletle takip ediyor, ar-
kadan yapılan müdahele ile elinde bulunan çanta-
yı alıp yüzünü göstermeden olay yerinden uzakla-
şarak izini kaybettiriyor. Bu yüzden yaşlıların soka-
ğa çıkmaktan korktuklarını belirten Krefeld Emini-
yet Sözcüsü Dietmar Greger, hırsızlıkların artma-
ması ve vatandaşın güvenliği için şehir içi ve çev-
resinde özel birimler oluşturduklarını söyledi. Son 
günlerde şehir merkezinde 14 kapkaç olayı yaşan-
dığına dikkat çeken polis, yaşanan olaylarda can 
kaybı yaşanmadığını belirtti. Artan kapkaç olayla-
rı için özel birimlerin devriye halinde gezecekleri-
ni belirten Krefeld polisi olayların aydınlatılabilmesi 
için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Krefeld’de peş 
peşe gerçekleşen kapkaç olayını aynı kişinin yaptı-
ğından şüpheleniliyor. Olayda kullanılan iki bisik-
letin terkedilmiş şekilde bulunduğu ve bisiklet üze-
rinde DNA araştırmalarının yapıldığı bildirildi. Alı-
nan DNA sonuçlarına göre seri hırsızın kimliğinin 
tespit edilebileceği düşünülüyor. MEHMET YILMAZ KREFELD

-Çin’deki bir restoran müşterilerine, sab-
rı hiç tükenmeyen ve asla bahşiş almayan 

robot garsonlarla hizmet veriyor. Şandong eya-
letinin batısındaki Jinan’da bulunan Dalu Ro-
bot restoranında, bilim kurgu efsanesi “Yıldız 
Savaşları”nı hatırlatan robotlar, garson ve resep-
siyon görevlisi olarak müşterileri memnun et-
meye çalışıyor. Hareket sensörü yardımıyla hiz-
met veren ondan fazla robotun bulunduğu res-
toranın sahibi Zang Yongpey, böylelikle ülkesi-
nin gelişen teknolojide ciddi bir rakip olduğunu 
tüm dünyaya göstermeyi umduğunu söyledi. 100 
kadar kişiyi ağırlayabilen restoranda, dans eden 
ve konuşan bir robot da müşterileri eğlendiriyor. 
Her biri 6 bin dolara mal olan robotların sayısını 
önümüzdeki aylarda 30’a çıkarmayı hedefl eyen 
Zang, ayrıca restoranının çalışanlarını yeni yete-
neklerle donatmayı da amaçlıyor. JİNAN AA

Krefeld’de ‘seri 
hırsız’ paniği

‘Bahşiş almayan 
garsonlar’ iş başında

-Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
bünyesindeki tüm personel yeni başla-

tılan bir uygulama ile hafta içi her gün yarım 
saat kitap okuyarak mesaiye başlıyor. 

İl Milli Eğitim Müdürü Sebahaddin Altun, 
“Türkiye Okuyor ve Okuyan Karaman Pro-
jesi’’ kapsamında Karaman’da İl Milli Eğitim 
bünyesindeki personele de “kitap okuma saa-
ti’’ uygulaması getirdiklerini söyledi. “Okuma-
mak toplum olarak bizim en büyük eksiğimiz-
dir’’ diyen Altun, “Biz Milli Eğitim Müdürlüğü 
olarak 4 senedir okullarımızda bu kampanya-
yı sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz sabah derse 
başlamadan önce yarım saat kitap okuyor. Ge-
leceğin aydınlık Türkiye’si için okuldaki öğret-
men ve öğrencilerimizle aynı saat içinde biz de 
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde kitap okuyoruz’’ 

dedi.  Böylece okumayı engelleyici nedenleri or-
tadan kaldırarak okumayı sürekli hale getirdik-
lerini ifade eden Altun, şunları kaydetti: ‘’Biz-
ler anne, baba ve eğitimci olarak çocuklarımı-
za model olmalıyız. Bu nedenle çocuklarımız-
dan daha fazla kitap okumalı, onları okuma-
ya özendirmeliyiz. Okuma alışkanlığı olmayan 
bir velinin çocuğunun kitap okuma alışkanlığını 
kazanması çok zor. Müdürlük bünyesinde tüm 
personelimize kitap dağıttık. Tüm personel me-
sai öncesi yarım saat kitap okuyarak güne başlı-
yorlar. Ben tüm personelime akşamları eve git-
tiklerinde de en az 1 saat kitap okumaya vakit 
ayırmalarını tavsiye ediyorum.’’ 

Altun, kampanyanın diğer müdürlüklerde 
de uygulanabilmesi için Valiliğe başvurdukla-
rını da ifade etti. KARAMAN AA

Kitap okuyarak mesaiye başlıyorlar

-Almanya’nın Kassel kentinde yaşayan 
15 yaşındaki Deniz Özkan, Almanca ço-

cuk masallarıyla tanınıyor. Özkan’ın ilk masalı 
7 yaşında iken dört Alman arkadaşı ile birlikte 
çıkardıkları ‘Geschichte zum Träume’ adlı ki-
tapta yayınlanmış. Bu kitaba iki masal ve kari-
katürleri ile katkı veren Özkan 10 yaşında ken-
di masallarından oluşacak kitabı yazmaya ka-
rar vermiş ve 12 yaşında ‘Die Abenteuer des 
Schattenmadchens’ adı ile yayınlayıp piyasaya 
dağıtmış. Şair bir baba ve ressam bir annenin 
kızı olan Deniz Özkan çocukluk yıllarında ken-
disine annesinin anlattığı masallar ve hikayeler 
ile hep hayaller kurmuş. Zihninde canlandırdı-
ğı masal kahramanlarını ise sonrasında kendi 
kitabında anlatmış. Yazdığı masalların karika-
türlerini de kendi çizen Özkan bu resimlerini 
aynı zamanda belediye sergi salonunda sergi-
liyor. Deniz Özkan yeni bir hikaye kitabı yaz-
maya da başladığını söylüyor. NİHAT KURT KASSEL

SAYFA TASARIM: DERYA YILDIRIM

İlk kitabını 
12 yaşında yayınladı!

Şair bir baba ve 
ressam bir anne-
nin kızı olan De-
niz Özkan, ço-
cukluk yılla-
rında zihnin-
de canlandırdı-
ğı masal kahra-
manlarını bü-
yüyünce kendi 
kitabında an-
latmış. 

DUL KADINLARIN DA ARTIK BİR GÜNÜ VAR. BM Genel Kurulu, eşlerini kaybeden 
kadınların karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkati çekmek için 23 Haziran’ı ‘Dün-
ya Dul Kadınlar Günü’ ilan etti. Hafta başında onaylanan karar tasarısı, Loomba 
Vakfı’nın yaklaşık 60 milyon dulun kötü şartlarda yaşadığını gösteren raporu-
nun ardından hazırlanmıştı. Kampanyayı yürüten Gabon devlet başkanının eşi 
Sylvia Bongo, dulların birçok ülkede seslerini duyuramadığını söylemişti.


