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Birlik, beraberlik ve 
dayanışma ruhu ile…
İnsanlar eserleri ile 
anılır. Biz de güzel 
eserler bırakmak için 
yola çıktık, hizmet 
etmeye geldik. Birlikte 
güzel günlere yelken 
açmak dileğiyle…  4’te

Ersen KÜÇÜK
TGC Başkanı

ALIŞILMIŞ iftar sofraları kurmakla yetinmeyen 
belediye, geleneksel Ramazan etkinliklerini 
özel programları ile Trabzon halkına renkli bir 
Ramazan ayı yaşattı. Ramazan başlangıcında 
düzenlediği basın toplantısında ‘Trabzon 
Ramazan’da bir başka güzel’ sloganıyla yola 
çıktıklarını açıklayan ve ay boyunca hayata 
geçirecekleri etkinlikleri sıralayan Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 
şehir merkezinde ve ilçelerin tamamında 
kurulan iftar sofralarında hemşehrileriyle 
oruç açmaktan ve sonrasındaki etkinliklerde 
keyifli vakit geçirmekten büyük memnuniyet 
duyduklarını ifade etti. SAYFA 17’DE

Herkes uyumadan ben uyuyamam! Trabzon’da
Ramazan
bir başka...

BU UĞURDA CAN VERDİ

GAZETECİLİK mesleği genel itibarıyla 
oldukça zor bir meslektir. Kamuoyunu 
bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla var 
olan bu meslek yaşanan her olayı değerli 
kılar. Nitekim bir kare fotoğraf çekebilmek 
için ezilen, hakarete uğrayan hatta bu 
uğurda can veren gazeteci arkadaşlarımız 
çoktur. Bunlardan biride AA Bayburt 
Muhabiri Abdülkadir Nişancı… Acı bir şekilde 
aramızdan ayrıldı.

EN ACI HABERİ YAZDILAR

TRABZON- Bayburt sınırındaki Soğanlı 
Dağı’nda, kar yüzünden kapanan yol açma 
çalışmalarını takip ediyordu. Üzerine 
çıktığı kar kütlesiyle uçuruma düştü. Tam 
14 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Bu 
acı haberi birlikte mesai harcadığı can 
ciğer arkadaşları duyurdu. Beklide en acı 
haberlerini yazdılar. Gazetecilik böyle bir şey. 
Bayburt’tan uğurladık görev şehidimizi. Allah 
rahmet eylesin.   SAYFA 12’DE

SAYFA 24’TE

TGC’de yeni dönem

NİSAN ayında gerçekleştirilen 
olağan genel kurulda İhlas 
Haber Ajansı Trabzon Bölge 
Müdürlüğü’nde Haber Müdürü 
olarak görev yapan Ersen Küçük, 
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nin 
yeni başkanı oldu.14’TE

TÜRK BASINI SENİ 
UNUTMAYACAK!

Türkiye’nin son dönemlerde terörle mücadelede çok büyük mesafeler 
alınmasında imzası bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Herkes 
uyumadan asla uyuyamam. Bu bakanlık iğneli fıçıdır” dedi

TERÖRLE mücadele denince akla ilk gelen isim olan 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Gece 3,5’tan önce 
yatmadım. Herkes uyumadan asla uyuyamam. Burası 
iğneli fıçıdır. Ülkede mantar tabancası patlasa İçişleri 
Bakanı olarak ben üzülürüm. Bir taraftan devletin 
verdiği görevi yapıyorsunuz bir taraftan siyaset şapkası 
takıyorsunuz. Terör örgütüne karşı bir ülkeyi muhafaza 
etmenin hesabını yapıyoruz. Terörle mücadele 
tarihinde ilk kez bu noktaya geldik. Herkes bedel 
ödedi. Hepimiz bedel ödedik. Çok dikkatli olmalıyız. 
Yoksa bu millete hesap veremeyiz. Türkiye’nin önemli 
meseleleri var. Siyasal olarak herkesin katkı koymaya 
çalıştığı bir Türkiye tablosunu istemek durumundayız” 
ifadelerini kullandı. SAYFA 4’TE

Şehit Annelerinin
buruk Anneler Günü

Şampiyonun hayali
protez bacak

GAZETECİ
ANAHAR’DAN
İKİNCİ KİTAP

BÖYLE 
FEDAKARLIK
GÖRÜLMEDİ

ŞENOL 
HOCA İLE
ÇALIŞMAK
HAYALİMDİ

SAYFA 7’DE

SAYFA 3’TE

SAYFA 23’TE
SAYFA 20’DE

TÜRKİYE’NİN
MELEĞİ
MERAL
HEMŞİRE

SAYFA 11’DE

Görevi icra ederken uçuruma düşerek hayatını kaybeden 
AA Bayburt Muhabiri arkadaşımız Abdülkadir Nişancı, tüm 
basın camiası ve sevenlerini yasa boğdu

AA Bayburt Muhabiri 
Abdülkadir Nişancı 

hayatını kaybetti.

Gazeteci Abdülkadir Nişancı memleketi Bayburt’tan uğurlandı.

Eşi Çiğdem, kızları Serra Beyza ve Zeynep Nilay babalarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadılar.

GAZETECİ YAZAR CEVAT OCAK 9 YILDIR SÜREN MÜCADELESİNİ ANLATTI:

Kanserin panzehiri moral
ve yaşama sevincidir

“HASTALIĞIMI ilk duyduğumda 
Allah’ım 2-3 yıl daha yaşayıp 
da çocuklarımın biraz daha 
büyüdüklerini göreyim diye dualar 
etmiştim. Allah’a şükür ki 9 yıldır 
yaşıyorum. Yaşadığım bu sürede 

hep benden daha kötü hastaları 
düşünüp şükrediyordum.  Artık 
hastalığımla arkadaş olmuştum. 
Bu hastalıkla yaşamaya alışmıştım. 
Kanserin panzehiri moral ve 
yaşama sevinci.” SAYFA 5’TE

Önemli olan
seçmek değil

Yusuf 
TURGUT

5’te

Kurtuluş 
hormonsuz
siyasetçilerde

Aydın
AKDENİZ

11’de

Yandaş 
medya

Kenan
TAŞKIN

17’de

Varoluş günü
19 Mayıs 1919

Nevzat 
YILMAZ

8’de

Biz mi yıllardan
Yıllar mı 
bizden…

Duygu
KARAHASANOĞLU

13’te

Gençleri kazanmak
Şampiyonluk kadar 
değerli

Yahya 
KARABİNA

21’de

Uzun bayram
günlerinin
kıssadan hisseleri

Murat 
TAŞKIN

7’de

Bizim 
Mahallenin
bayramı
Selahattin
ÖZCAN 12’de

2 yıl değil 22 
yıl bizimle 
kalmalı
Ali Yahya 
ÖZTÜRK

20’de

En büyük
düşmanımız

Erhan
ESASPEHLİVAN

9’da

Dünyaya 
mektup

Şükrü
ÜÇÜNCÜ

15’te

Trabzonspor’u 
şampiyon 
yapsınlar, gitsinler!

Haluk
AYYILDIZ

22’de

Yavuz Selim 
Yaşamalı

Yunus Emre
SEL 23’te
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Tüm Hemşehrilerimin
 Ramazan Bayramını tebrik ediyor, sevdikleri ve 

aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram 
geçirmelerini diliyorum.

Süleyman SOYLU
İçişleri Bakanı

Nice 
Bayramlara
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Basın mesleği, son dönemlerde hem 
gelişen teknolojinin getirdiği avantaj 
ve dezavantajları iyi analiz edeme-

mekten hem de taraf ile tarafsızlık arasındaki 
ince çizgiyi ayırt edememesinden kaynaklanan 
sorunlarla uğraşıyor.

Ülke genelinde yaşanan bu sorunlar Trab-
zon özelin de baş göstermektedir.

Bu durumu ortadan kaldırmak yine basın 
temsilcileri olarak bizim elimizdedir. 

Bunun için öncelikli yapmamız gereken 
birlik ve bütünlük içerisinde hareket ederek 

dünyanın en prestijli mesleklerinden olan 
basın mesleğinin itibarını korumalıyız.

Ve sonrasında da kendi içimizde özeleşti-
rimizi yapıp eksiklerimizi gidermeliyiz.

Basın meslek ilkelerinin etik kurallarına 
bağlı kalarak daha sağlıklı ortamlarda yaşat-
malıyız.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti yönetimi 
olarak önümüzdeki süreçte bu konuda daha 
fazla sorumluluk alacağız.

Mesleğimizin yaşadığı zorlukları değerli 
basın mensubu arkadaşlarımızla ele ele vere-

rek birlikte çözmeye çalışacağız.

Bir yandan da basın mensubu arkadaş-
larımızın sorunlarını halleneceğiz, onların 
yanında olacağız, daha sağlıklı koşullarda 
çalışmaları için üzerimize düşen görevi tek 
bir adım dahi geri atmadan yapmaya gayret 
edeceğiz.

Hiçbir takıntımız yoktur. Her arkadaşımıza 
eşit mesafedeyiz. Ancak cemiyetimizin sınırla-
rını da korumak zorundayız. Bunun bilinci ile 
meslektaşlarımızın nerede olduğuna bakma-
dan bu bütünün parçası olmasını bekliyoruz.

Dün biz yoktuk, bugün biz varız, yarın da 
siz. Kırmadan, dökmeden, zarar vermeden, 
birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içerisinde 
cemiyetimize hizmet edelim.

İnsanlar eserleri ile anılır. Biz de güzel 
eserler bırakmak için yola çıktık, hizmet etme-
ye geldik. Birlikte güzel günlere yelken açmak 
dileğiyle…

Bütün meslektaşlarımızın bayramını 
tebrik ediyor, ebediyete intikal etmiş meslek 
büyüklerimizi ve arkadaşlarımızı da rahmet ve 
minnetle yad ediyoruz.

BİRLİK, BERABERLİK VE 
DAYANIŞMA 
RUHU İLE…

Ersen KÜÇÜK
TGC Başkanı

TRABZON’UN Akçaabat 
ilçesinde, yörede ‘patpat’ olarak 
bilinen tarım aracına kaptırdığı 
sol bacağını kaybeden folklorcu 
Muhammet Cihan (27) için 
arkadaşları sosyal medyada 
protez bacak alımı için kampanya 
başlattı.

Sanatçı Haluk Levent’in 
öncülük ettiği Anadolu Halk 
ve Barış Platformu (AHBAP) 
üyelerinin desteği ile toplanacak 
parayla horon ekibiyle çok sayıda 
birincilik kazanan Cihan’a protez 
bacak alınacak. Cihan, “Benim 
de tutkum folklor ve horon 
oynamak. İnşallah bu isteğime 
protez bacak sayesinde tekrar 
ulaşabilirim” dedi.

Olay, 28 Nisan’da, Akçaabat 
ilçesi Kavaklı Mahalle’sinde 
meydana geldi. Komşusunun 
tarlasını sürmek için ‘pat pat’ 
olarak bilinen tarım aracını 
kullanan Muhammet Cihan 
bacağını makineye kaptırdı. 
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi 
ile kurtarılan Cihan, kaldırıldığı 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde tedavi altına 
alındı. Cihan’ın ağır darbe alan 
sol bacağı diz kapağından kesildi. 
Hastanedeki tedavisinin ardından 

taburcu edildi. 
Akçaabat horon 
ekibi ile çok 
sayıda birincilik 
elde eden 
Cihan’ın bacağını 
kaybetmesine 
üzülen ekip 
arkadaşları 
sosyal medyada 
protez bacak 
kampanyası 
başlattı. Sanatçı 
Haluk Levent’in 
öncülük ettiği AHBAP üyeleri 
de kampanyaya destek verdi. 
Kampanya ile toplanacak parayla 
Cihan’a protez bacak alınacak.

Talihsiz bir kaza geçirdiğini 
anlatan Muhammet Cihan, 
hayata küsmediğini ve yine 
de şükrettiğini söyledi. Olayı 
anlatan Cihan, “Komşularım 
tarlalarını sürmem için benden 
ricada bulundu. Ben de kıramayıp 
kabul ettim. Tarlayı sürdükten 
ve işimi bitirdikten sonra çay 
içmeye çağırdılar ısrarla ama 
ben de tez canlıyım patpat 
makinesini arabaya yükleyip öyle 
içmek istedim. Hem daha rahat 
olurum diye düşündüm. Patpat 
makinesini arabaya yüklemeye 

başladık. 
Yarıya kadar 
çıkardık 
makineyi. 
Tüm gücümü 
verip 
makinenin 
hepsini 
arabaya 
çıkarıyorduk 
ki olanlar 
oldu. 

Ayağımın öne doğru çıktığını 
hatırlıyorum sadece. Sonra ne 
olduğunu hatırlamıyorum bile. 
Makinenin ‘stop’ düğmesi var 
hemen ona bastılar. Komşular 
ve ailem ambulans çağırıp beni 
hemen hastaneye kaldırdılar” 
dedi.

İlkokulda başladığı folkloru 
çok sevdiğini anlatan Muhammet 
Cihan, “Akçaabat horon ekibi 
olarak il, bölge ve Türkiye 
birinciliklerimiz var. Bunu 
kendime mal edemem tabii ama 
ekip olarak bu başarılara imza 
attık. Bir yıl oynayamam büyük 
ihtimalle fakat bir yıl sonra protez 
bacağım da olursa inşallah 
oynamaya devam edeceğim. 
Çünkü gördüğüm kadarıyla 
protez bacağı olanlar yüzebiliyor 
ve hatta dağa bile tırmanıyorlar. 
Benim de tutkum folklor ve horon 
oynamak. İnşallah bu isteğime 
protez bacak sayesinde tekrar 
ulaşabilirim. Bu talihsiz olay 
karşısında hayata küsmedim. 
Başımıza her şey gelebilir önemli 
olan kaldığımız yerden devam 
edebilmek bunu başarabilmek” 
diye konuştu.

Horon şampiyonunun 
hayali protez bacak!

Selçuk BAŞAR
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TRABZON’UN öz evladı Merve 
Yavuz, kadife sesiyle Karadeniz 
Müziğine hayat verdi. Yavuz 
hem öğretmen hem sanatçı, iki 
meslekte onun için bir tutku, şimdi 
‘Mela’ albümü ile müzikseverlerle 
buluşuyor

Merve Yavuz’u tanımak 
istediğimizde bize neler söylersin?

“Merve Yavuz aslen Trabzonlu 
olup doğma büyüme Trabzonludur. 
Trabzon’dan üniversite öğrenimim 
için ve bir de ilk görev yerim için 
ayrıldım. Bu süreçte 7 yıl Erzurum’da 
bulundum. Karadeniz Müziğini en 
iyi şekilde dinleyicisine ulaştırmaya 
çalışan bir müzisyendir.”

Müzik serüveni nasıl başladı?
“Aileden gelen bir şey bu. 

Amcamların hepsi enstrüman 
çalıyor. Çocukluk dönemimde fark 
etmedim ama enstrümanların hepsi 
oyuncağımdı. Zaman içerisinde 
şekillendi ve müzik benim hayatım 
oldu. İlkokul koroları ile başladı lise ve 
üniversitede müzik okudum. Fakat 
hiçbir zaman sahneye çıkmak gibi 
bir hayalim olmadı. Tabi hayatın bize 
ne sürprizler sunacağı belli olmuyor 
bir baktım mikrofon elimde ve o gün 
bugündür şarkı söylüyorum.”

Hem öğretmensin hem 
sanatçısın bu nasıl bir duygu?

“İkisi de inanılmaz bir 
duygu. Benim için ikisi de tutku. 
Öğretmenlikte şarkı söylemekte 
benim için çok özel. Hani bir deyim 
var ya ‘Sahne tozu yutmak’ işte o 
sahneye çıkıp o etkileşimi aldıktan 
sonra zaten bırakamıyorsun. 
Çocuklarımdan çok besleniyorum. 
Onlar benim için bambaşka. İkisi de 
kopamayacağım şeyler.”

Öğrencilerinle ilişkin nasıl?
“Öğrencilerimle diyaloğum çok 

iyi. Aslında onlara sormak lazım. 
İnanıyorum ki bu soruyu onlara 
da sorsanız çok güzel şeyler 
söylerler. Sevgiyi paylaştığın 
sürece karşılığını alabiliyordun. 
Öğrencilerimle aramda olan bağ 
kayıtsız, şartsız sevgiye bağlı.”

TRT’de müzik programı 
yapıyorsun, bunun müzik 
kariyerine etkisi nedir?

“Televizyon o kadar 
bambaşka bir şey ki ilk 
yayınımda elim ayağım 
titredi. 2016 yılında Volkan 
Arslan ile birlikte ‘Kaidelerle 
Karadeniz’ programı yaptık. 
2018-2019 döneminde de 
Ünal Sofuoğlu ile birlikte ‘Hayde’  
programını gerçekleştirdik ve 
hala devam ediyor. Yaklaşık 22 
hafta oldu. Bana çok şey kattı. Canlı 
yayında kameralar önünde şarkı 
söylemek ve konuk ağırlamak 
mesleki tecrübe adına benim için çok 
kıymetli.”

‘Mela’ ile müzikseverlerin 
karşısına çıktın, albüm kararı ve 
sonrası nasıl gelişti?

“Mela çok uzun bir yoldan geldi. 
Karadeniz Müziği yolculuğum İmera 
grubu ile başladı. Yaklaşık 2,5 yıl 
İmera’da solistlik yaptıktan sonra 
yollarımız ayrıldı. Akabinde tek 
başıma devam etme kararı aldım. 
‘Sol yanım’ adlı parçayla dinleyiciyle 

buluştum. Dönemin en çok dinlenilen 
şarkısı olmakla birlikte yine en 
çok izlenilen ‘Sen anlat Karadeniz’ 
dizisinde bu şarkıya yer verildi. 11 
şarkıdan oluşan çok güzel bir albüm 
yaptık. Yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın 
sürecinde Mela’ya kavuştuk. Güzel 
bir yolculuktu.”

Albümün adı neden ‘Mela’?
“Albümün adını hiç düşünmedim. 

Her şey hazır, albümün adı yok. 
Bir gece aklıma ‘Mela’ geldi. Mela, 
Sümela Manastırı’nın kurulduğu 

dağın adı. Osmanlıca da ‘vakit’ 
anlamına geliyor. İtalyanca da 
‘elma’ anlamına geliyormuş. Hem 

yöremden bir şey olsun istedim 
hem de benim için doğru vakit.”

Yol haritan nedir?
“Mantar gibi türeyen bir 

platform oldu. Başkaları 
tarafından şişirilen bir balon 
olmak istemiyorum. Kalıcı 
olmak istiyorum. Şöhret 
olmak gibi bir anlayışım yok. 
Yarın ne ile karşılaşacağımı 
bilmediğim için sadece 

temkinli ve tedbirli sindire 
sindire yol almak istiyorum.”

Trabzon için neler söylemek 
istersin?

“Trabzon benim gönül sızımdır. 
Kopamıyorum Trabzon’dan. Bana 

sahip çıkmayan bir şehir varsa o 
da Trabzon’dur. İnsan bir şey elinin 
altında olduğu zaman değerini 
bilmiyor. Burada doğmuş, büyümüş 
olmaktan gurur duyuyorum. 
Fakat Trabzon’un tek tutkusu 
Trabzonspor. Farklı şehirlerde 
insanlar size kendinizi değerli 
hissettirip, sanatınıza saygı duyarken 
Trabzon’da külkedisi masalı gerçek 
oluyor. Trabzon’a döndüğümüzde 
bal kabağına da geri dönüyorsunuz. 
Küstürülüyoruz. Ben Trabzon’un 
evladıyım, bana sahip çıkmayacaksa 
kime sahip çıkacak?”

Karadeniz Müziği’nin sevilen ismi Merve Yavuz ile samimi bir söyleşi:

İçişleri Bakanlığı gibi çok önemli ve zor bir görevi ifa eden Bakan Süleyman Soylu:

Trabzon 
benim 

       Röportaj: Meryem AKGÜN

gönül sızımdır…gönül sızımdır…gönül sızımdır…gönül sızımdır…

Kızılay fark
yaratıyor

Kurulduğu tarihten itibaren ülkenin milli 
hassasiyetine daima ışık olan Kızılay, her geçen 
gün büyüyerek güçleniyor. Trabzon’da da birçok 
hizmete öncülük etmekle birlikte ramazanda 
fakir ve muhtaçların birebir dertleriyle 
ilgilenmesi, kumanya dağıtmaları sosyal 
alanda değer buluyor. Trabzon Kızılay’ın yeni 
Başkanı Dr. Oğuz Kara’nın da özverili hizmetleri 
bu güzide kuruma güç katıyor. Deneyimli 
kadroların hâkim olduğu Kızılay teşkilatının 
birçok faaliyetleri arasında; kan ihtiyacı 
karşılamak, ihtiyaç sahiplerine yardım, kumanya 
dağıtımı, eğitim ve öğretim gören öğrencilere 
hediyeler, oyuncaklar verilmesi, yaşlı ve ihtiyaçlı 
hastalara yerinde destek hizmeti verildi, 
camilerde lokma dağıtımı, dünya yetimler günü 
münasebetiyle Trabzon’daki yetim çocuklara 
hediye dağıtımı yer alıyor. 

HERKES UYUMADAN UYUYAMAM!
Memleketin hangi köşesinde bir 

olay olursa ben insani olarak buna 
üzüldüğünün altını çizen Bakan 
Soylu, “Yaklaşık 2,4 yıldır sayın 
Cumhurbaşkanımızın iradesiyle 
İçişleri Bakanı olarak görevlendirildim. 
Gece 3,5’tan önce yatmadım. Herkes 
uyumadan ben uyuyamam. Sabah 
kalktığımda ilk baktığım günlük trafik 
raporudur. Bir taraftan da göçmen 
meselesi, kadına şiddet, cinsel taciz… 
Her mesele ile yakından ilgileniyorum” 
dedi.

BURASI İĞNELİ FIÇI GİBİ
Soylu bulunduğu görevi eğer 

sadece bir iş sevdalısı değil aynı 
zamanda meselelerin çözümüne 
yönelik duyarlı olunabilirse 
yapılabileceğini de ifade eden Soylu, 
“Burası iğneli fıçıdır. İçişleri Bakanlığı 
birçok insanın FETÖ münasebetiyle 
işinden ayrılmasına vesile oldu. PKK 
terör örgütüyle mücadele ediyoruz. 
Hırsızlık, uyuşturucu ile mücadele… 
Bakanlığım döneminde 40 bine yakın 
uyuşturucu satıcısı hapse girdi.”

İKİ ŞAPKAMIZ VAR: 
DEVLET VE SİYASET
Bakan Soylu şöyle devam etti: 

“Okullardaki güvenlik, insanların 
evden işe gitmesi, hafta sonu futbol 
müsabakaları... Bütün bunlarda ciddi 
konsantrasyon ortaya koymalısınız. 
Çok şehit ailesiyle karşı karşıya 
kalan, gazilerimizle karşı karşıya 
kalan insanlardan birisiyim. Şehit 
cenazesinde reaksiyon olabilir. 
Esnafa girdiğinizde de bir reaksiyonla 
karşılaşabilirsiniz. Bir taraftan devletin 
verdiği görevi yapıyorsunuz bir taraftan 
siyaset şapkası takıyorsunuz.”

MANTAR TABANCASI 
OATLASA ÜZÜLÜYORUM
Devleti idare etmeye çalıştıklarının 

da altını çizen Bakan Süleyman 
Soylu, “Ben siyasetin hesabını 
yapsaydım daha farklı bir noktaya 
giderdik. Bir terör örgütüne karşı bir 
ülkeyi muhafaza etmenin hesabını 
yapıyoruz. Terörle mücadele tarihinde 
ilk kez bu noktaya geldik. Sayın 
Cumhurbaşkanımız ne dedi, ‘kızgın 
demiri soğutma günüdür’ dedi. Ülkede 
mantar tabancası patlasa İçişleri 
Bakanı olarak ben üzülürüm” ifadelerini 
kullandı.

HESABINI BU MİLLETE 

VEREMEYİZ
Son 2,5 yılda görevim icabı Doğu ve 

Güneydoğu’ya çok gittiğini kaydeden 
Soylu şöyle devam etti: “Bana diyorlar 
ki ‘çok sert konuşuyorsun’. Ben Kürt 
kardeşlerime mi sert konuştum… 
PKK’ya konuşacağım tabi. Niye 
kafamızı bir daha duvara vuralım. Ben 
Ağrı’ya gittiğimde bana başka bir gözle 
bakıyorlar. El sallıyorlardı. Terörün 
belediyeyle ilişkisini gördüğümüz an 
nefes aldırmayız. De javu yaşayamayız. 
Herkes bedel ödedi. Hepimiz bedel 

ödedik. Yoksa bunun hesabını bu 
millete veremeyiz.”

HERKES KATKI ORTAYA KOYMALI
Bakan Soylu son olarak şu 

ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin önemli 
meseleleri var. Ekonomi, S-400 
denilen uluslararası ölçekte önemli 
meselelerimiz var. Siyasi olarak 
ittifakımız meclisin içinde ittifakımızı 
elbette devam ettireceğiz. Siyasal 
olarak herkesin katkı koymaya 
çalıştığı bir Türkiye tablosunu istemek 
durumundayız.”

Terörle mücadele denince akla ilk gelen isim olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Herkes uyumadan 
asla uyuyamam. Ülkede mantar tabancası patlasa İçişleri Bakanı olarak ben üzülürüm” dedi



www.trabzongazetecilercemiyeti.org 5

ayrımcılık ve düşmanlıktan arınmış 
olacağını; haksızlığa, manipülasyona, 
tektipleştirmeye veya nefret söylemine 
yol açmayacağını; haberi yorumdan 
ayırmak konusunda büyük dikkat 
göstereceğimizi taahhüt ediyoruz.

Bugün diğer meslek dallarında 
olduğu kadar gazetecilikte de etik 
değerler ya duvarda asılı bir dolgu 
malzemesinden ibaret ya da kitaplarda 
saklı metinler olarak duruyor.

Gazeteciler eleştirilemez mi, bu 
mümkün mü? Böyle bir şeyi düşünmek 
söz konusu olamaz.

Başta ifade ettiğim gibi, gazetecilerin 
ideolojik takıntıları kin ve nefteri meslek 
ilkelerinin önüne koymaması gerekir.

Bu sütunların sahibi okurlardır,  

Bu sütunlarda ülke sorunlarından, 
memleket meselelerinden, Trabzon’un 
ihtiyaçlarından, zenginliklerinden 
değerlerinden söz edilmeli.

Yıllarını bu işe adamış, ailesinden, 
ekonomisinden, çevresinden 
her şeyinden fedakarlık yapmış 
meslektaşlarıma etik öğretecek 
konumda değilim.

Trabzon’un taşı, toprağı, eğitimi, 
siyaseti, sanatı, kültürü, turizmi, sanayisi 
vb. hepsinde karınca kararınca bir 
emeğimiz var. Bundan cesaret alarak 
yazıyorum.

Basın hayatımızda  dayanışmayla, 
daha objektif ama sorgulayan, tartışan 

ama hakaret etmeyen, yazılarıyla 
cimdikleyen ama gönül kırmayan bir 
atmosferi oluşturmalıyız. 

Gazetecilik dürüst, adil ve cesur 
olmayı gerektiriyor

Kamuoyuna hizmetin en başta gelen 
amaçları bunlar.

Kısır tartışmaların, yersiz 
sataşmaların, anlamsız saplantıların 
Trabzon basınının saygınlığına hizmet 
etmeyeceğini vurgulamak isterim.

Trabzon basını bir büyük ailedir.

Kaldı ki her insan nevi şahsına 
münhasırdır, varsa hataları yüzüne 
söylemek gerekir.

Hakareti aşan eleştiriler ne biz 
gazetecilere ne de basın hayatının 

gelişimine bir katkısı yoktur.

Bugün Ersen Küçük’ün oturduğu 
koltukta zor ama icraatı bol bir 3 yıl 
geçirdik.

Görev yaptığım 3 yılın sonunda bana 
seçimlerde oy vermeyenler bile ‘Abi 
senin devam etmeni istiyoruz’ demeleri 
benim için en önemli andı.

Tadında bırakmak lazım.

Yeni yönetimi bütün kalbimle bir kez 
daha kutluyorum.

Ve tekralıyorum:

‘Önemli olan Başkan ve yönetim 
seçmek değildir.

Önemli olan bu yönetimin arkasında 
durup desteklemektir.’

ÖNEMLİ OLAN 
SEÇMEK DEĞİL!

Yusuf TURGUT

Ülkemizde ve dolayısıyla da 
Trabzon’da gazeteciliğin itibarını 
ve kalitesini yine biz koruyabilir ve 

yine biz artırabiliriz.

Gazetecilik kişisel ihtirasları objektifliğin 
önüne koymakla yükselmez.

Basın meslek ilkelerinde ne yazıyor:

Gazeteciler sıfatıyla yaptığımız mesainin 

GAZETECİ YAZAR CEVAT OCAK 9 YILDIR SÜREN MÜCADELESİNİ ANLATTI:

‘KANSERİN PANZEHİRİ MORAL 
VE YAŞAMA SEVİNCİDİR’

SEVGİLİ arkadaşım 
kardeşim Cevat Ocak’la bizi 
buluşturan gazetecilik mesleği 
oldu. 1985 yılında ben Kuzey 
Haber Gazetesi’nde muhabir 
olarak çalışırken o Karadeniz 
Gazetesi’nin Arsin muhabiri 
idi. Güncel ve sosyal haberlere 
imza atıyordu. Sonra Trabzon 
merkeze Milliyet Haber Ajasına 
geldi ve burada ödüllük haberler 
yaptı. Faruk Ata ile sahada çalıştı, 
Büro şefi Ergun Ata ise Ocak’ı 
yardımcısı yaparak Ajansı adeta 
ona teslim etti. 

BELEDİYE’DEKİ DURAĞIMIZ
1990’lı yıllarda Trabzon 

Belediye Başkanı Atay Aktuğ 
Basın ofisini kurarken Cevat’ın 
belediyeye girmesine de Ata 
ailesi katkı sağlamıştır ve Cevat 
bunu hiç unutmaz. Sonraki yıllar 
tarihi binada arka odada hergün 
uğradığımız bir Cevat Ocak oldu. 
Ocak güzellikleri paylaşmayı 
seven bir gazeteci yazardır. TFF 
Başkan vekili İbrami Usta’nın 
Arsinspor’a başkan olması için 
uğraş veren iki arkadaşız. 1992 
yılında Metin Yılmaz’la ve yine 
2000’li yıllarda Aziz Bahadır’la 
tanıştıran odur ki, tanıştırdığı 
yıllardan itibaren Metin, Cevat 
ben, sonraki yıllarda da Aziz 
ve Cevat birlikte aylık yemek 
sohbetlerimiz olmuş, sohbet 
grupları büyüyerek devam etmiş 
ve halen sürmektedir. Cevat 
Ocak dürüst, dürüst olduğu kadar 
da toplumsal konulara duyarlı ve 
Trabzonspor konusunda da yıllar 
içinde hep ‘yerinden yönetim’ 
deyip pahalı tranferlere karşı 
çıkan cesur bir Trabzonsporlu. 
Yazdığı iki kitabında da bunları 
açıkça görürsünüz. 

O TELEFON: 
‘TAHLİLLERİM KÖTÜ’
Türkiye’de polisler, 

gazeteciler ve postacılarla ilgili 
olarak 5 yıllık erken yıpranma 
payı vardır. Gazetecilik insanı 
yorar. Cevatı da yormuş ve 
sindirim sistemi ile ilgili sorun 
çıkmıştı. Bir veya ikinci 
sırada aradığı kişi bendim. 
Aradı ‘Yusuf tahlillerim 
bozuk’ dedi. Hemen 
harekete geçtik. Rahmetli 
Ali Özbak Trabzonspor eski 
yönetim kurulu Üyesi Metin 
Atasoy’u Atasoy’da Türkiye’nin 
bir numaralı Cerrahi Ali Akyüz’ü 
aradığından bir gün sonra Cevat’ı 
Kayınbiraderi Selçuk ve Aziz ile 
havalimanından İstanbul’a uçağa 
uğurluyorduk.    

BEN SİZDEN İYİYİM
Cevat Ocak Ameliyat olmuş 

ve dönmüştü. Güncel hayata 
katıldığında mutlu olduk ve 
sohbetleri derinleşti. Bir akşam 
aynen şunu söyledi: ‘Ben 
kanserim. Kanserle arkadaşım. 
Kendimi ve rahatsızlıklarımı 
biliyorum. Sizler vücudunuzda ne 
var bilmiyorsunuz? Ben sizden 
iyiyim.’ İşte o an Cevat Ocak 
kanserle mücadelenin fitilini 
ateşlemişti:   

Sevgili Cevat Ocak 
yaşadıklarını bir kitapta 
topluyorsun. Ama belki bu 
söyleşişi okuyup hemen çare 
arayacak olanlar vardır. Onlar için 
kanserle savaşını anlatırmısınız?

Hastalığımı ilk duyduğumda 
“Allahım 2-3 yıl daha yaşayıpta 
çocuklarımın biraz daha 
büyüdüklerini göreyim” 
diye dualar etmiştim. Allaha 
şükür ki 9 yıldır yaşıyorum. 

Yaşadığım bu sürede hep 
benden daha kötü hastaları 
düşünüp şükrediyordum.  Artık 
hastalığımla arkadaş olmuştum. 
İnsanın kötü arkadaşı vardır ya. 
Bizim de öyle işte. Bu hastalıkla 
yaşamaya alışmıştım. Dördüncü 
hatta beşinci ameliyatlara 
bile hazırdım. Nitekim üçüncü 
ameliyatımın üzerinden bir yıl 
geçmeden Karaciğer de yine 
metastaz yaptı ve dördüncü 
amliyata girdim. 

Türkiye’nin okuyacağı bir 
kitap yazıyorsun?

Yaşadıklarımı ve 
yaşattıklarımı anlatan “DUYGUM” 
adlı kitap yazıyorum. Duyguların 
da duyguları vardır yaşanacak 
ve yaşatılacak. İşte kitap 
da duyguların duygularını 
anlatıyorum. 

Kanserle arkadaş olmak ne 
demek?

Kanseri yenemiyorsan 
yenilmeyeceksin. Ben dokuz 
yılda 4 ameliyat oldum. Yani maça 
4-0 yenik başladım. Şükürler 
olsun ki,  bugün geldiğim nokta 
da beraberliği sağladım. Düşünün 
Trabzonspor Barcelona ile maç 
yapıyor. Bir anda 4-0 yenik 

duruma 
düşüyor 

sonra 
berberliği 

sağlıyor. Kim mutlu olmaz ki. 
Bizde öyle işte. Hastalığımızla 
maç yapıyoruz ve şimdilik 
beraberlik bile iyi sonuç.

Süreç sizi yordu ama 
yıkamadı? 

Öyle insanlar var ki, hastalığa 
yakalandıktan bir iki yıl sonra 
kanseri yendim diyor. Bu hastalık 
bir yemek değil ki yiyeceksin. 
Ne zaman nerede çıkacağı 
belli olmaz. Ben ilk olarak 2010 
yılında yakalandım bu hastalığa. 
Kolon’dan ameliyat oldum. 
Aradan 3 yıl geçtiği halde yendim 
diyemedim. 4 ayda bir tahlil 
yaptırıyordum. 3 yılın sonunda 
yani 2013 yılında Karaciğer de 
metastaz yaptı ve bir kez daha 
ameliyat oldum. Aradan 3 yıl daha 
geçti. Hiçbir şeyim yoktu. Tahliler 
yaptırmaya devam ediyordum. 
Yine 3 yılın sonunda 2016 yılında 
bir kez daha karaciğere metastaz 
yaptı. Üçüncü ameliyatımı oldum.

Kanserle mücadele eden bir 
hastaya ne önerirsin, ilaçlar ve 
bitkisellerin dışında?

Hastalığımı bana unutturan 
en önemli şey sevmek, sevilmek 
ve saygı görmektir. İnsanları, 
hayvanları, doğayı ve bütün 
canlıları seviyorum. Seven insan 
aynı zamanda sevilen insandır.  
Bana ait bir sözüm vardır.

“İnsanlar, yaşattıkları ile 
yaşarlar ölseler bile”

İnsan sadece yaşayan bir 
canlı değildir. İnsan; seven 
sevilen, saygı gören, sabreden, 
yaşatan, yaşattıklarıyla anılan, 
yardımsever, hoşgörülü, adil ve 
adaletli olmalıdır. İnsan, öldükten 
sonra bunlarla anılmalıdır ki, 
yaşamı hep devam etsin.  Yaşam 
sadece nefes alıp vermek 
değildir. Yaşam aynı zamanda 
bir eser bırakmaktır. Bıraktığı 
eserlerle anılmaktır. 

Gazetecisiniz yazarsınız, 
futbol adamısınız süreçte 
insanlar sizi nasıl karşıladı?

İçimde öyle bir sevgi fırtınası 
var ki, hastalığımı bile sever 
olduğum anlar oluyor. İnsanlar 
bana saygı gösteriyorlar. 
Hastalığımı unutturup moral 
verme adına gösterdikleri çabalar, 
bazen gözlerimi yaşartıyor. Ben 
hayatı ikiye böldüm: Yaşadıklarım 
ve yaşattıklarım. Yaşadıklarımı 
ben bilirim, yaşattıklarımı siz 
bilirsiniz. Önemli olan güzel şeyler 
yaşamak ve yaşatmaktır. Ben 
de güzel şeyler yaşadığıma ve 
yaşattığıma inanıyorum. Kendi 
mutluluğumdan çok insanların 
mutluluğudur beni mutlu eden. 
Etrafımda mutsuz insan görmek 
beni de mutsuz kılıyor. Kendi 
mutsuzluğumu ve üzüntümü 
etrafıma hissettirmemek için 
büyük çaba sarf ettim. İçimde 
elbetteki fırtınaların estiği anlar 
olmuştur. Ama bunu hiçbir 
şekilde etrafıma yansıtmadım. 
Hep neşeli oldum. Hep şakacı 
davrandım. Hep meşgul oldum. 
Hastalığımı unutturan önemli 
sebepler de bunlar olsa gerek.

Kanserin hem ilacı hemde 
hücrelerin düşmanı gibi 
kemoterapi ama bilimden asla 
kaçmadın?

Hastalık sürecinde beni en 
çok yoran kemoterapi süreçleri 
oldu. Her 15 günde bir iki gün 
süren kemoterapi alıyordum. 
Hastalığım süresince yılın 
neredeyse 8 ayını kemoterapi 
alarak yaşıyordum. Yoruluyordum 
ama yıkılmıyordum. Sürecin 
sonunda hemen ayağa kalkıp 
normal hayatıma başlıyordum. 
Kendime hep bir meşguliyet 
buluyordum. Öyle ki, hastalığımı 
dinleyecek zamanım bile 
olmuyordu. Hastalığım süresince 
hiçbir zaman tıbbı reddetmedim. 
Doktorum tıbben ne diyorsa 
harfiyen yapıyordum. Ama şunu 
gördüm ki, bu hastalıkta sadece 
kemoterapi alıpta yaşayan 
hemen hemen yok gibi. Onun için 
zaman geçtikçe kendi kendimin 
doktoru oldum. Bitkisellere 

yöneldim. Bunu doktorumla bile 
paylaşmadım. Çünkü biliyordum 
ki doktorlar bitkisel karışımları 
pek tavsiye etmiyordu. 

Sizin direncinizi herkes takdir 
ediyor, kanser hastalarından 
arayan var mı?

Benim sağlığımı gören veya 
duyan birçok hasta veya yakını 
beni arayıp ne yiyip içtiğimi 
sordular. Bende anlattım. Bir iki 
ay sonra ne oldu kullanıyormusun 
diye geri dönüşler yaptığım da 
doktor izin vermedi cevabını 
alıyordum. Bir süre sonra da o 
hastaların öldüğüne üzülerek 
şahit oldum. Onun için her hasta 
kendi doktoru olmalıdır.

Kanser hastalarına bitkisel bir 
reçete yazsan ne önerirsin?

1-Akçiğer kanseri olan bir 
hastanın Giresun’un Bulancak 
ilçesinde bir adamın bitkilerden 
yaptığı suyu içip iyileştiğini 
öğrendim. Hemen hasta ile 
konuşup ben de o sudan içmeye 
başladım. İnanılmaz güç veriyor 
bana. Öyle ki, bu sudan içtiğim 
zaman vücut direncim hastalığım 
öncesinden bile daha iyi oluyordu.

2-Yine bir hastanın Ağrı’da 
bir adamın topladığı bitkilerle 
iyileştiği bilgisini aldım ve hemen 
o hastayı da aradım. Ağrı’dan 
gelen 16 çeşit bitkiyi de yiyip 

içmeye başladım.
3-Sadece Tunceli Ovacık 

da yetişen dağ soğanının da bu 
hastalığa iyi geldiğini öğrendim ve 
sabah akşam onu yedim.

4-Manisa’dan eşek sütü 
getirtip onu içtim. Yine bir 
hastanın Propolis-alkol karışımı 
içip iyileştiğini öğrendim ve onu 
kullanmaya başladım.

5-Sabah akşam evde 
mayalanmış yoğurt yiyorum. 
Kasenin sonunda iki kaşık 
kaldığında içine zerdaçel, zencefil, 
keten tohumu, üzüm çekirdeği, 
çörek otu yağı, ısırgan tohumu 
karıştırıp yiyorum.

6-Gün içinde Karahindiba, 
şahtere otu, biberiye, beyaz çay 
gibi bitki çaylar yapıp 3-4 kez 
içiyorum.

Yüksek ihtisas da yazdığın 
şiir ve onu şarkı halinde dilinden 
dökmen hepimizi etkiledi?

Sevgili Yusuf kolay bir 
mücdael değildir bu. Bazen 
o duygulanırsınız ve sözler 
gelir dilinizden dökülür o şiir 
ve türküyü de öyle yazdım ve 
kendim besteledim. 

Rahmetli Ali Abi’den Metin 
Atasoy’a oradan İbrahim Usta 
ve Dr. Serdar Topaloğlu’na 
dostlarına neler söyleyeceksin?

Rahmetli Ali Abi ile her 

gün birlikte idik. Çapa Tıp 
fakültesindeki birinci ameliyatımı 
o organize etti. Tüm masraflarını 
karşılayan işadamı ağabeyim 
Metin Atasoy’a, Ankara yüksek 
ihtisas hastanesindeki üçüncü 
ameliyatımın masraflarını 
üstlenen TFF Başkan vekili 
arkadaşım İbrahim Usta’ya,  
ameliyatlarım sırasında 
hastanede bana refakat eden, 
ilgi ve alakasını esirgemeyen iş 
adamı Eyüp Aktürk’e öncelikli 
olarak teşekkür ediyorum. 
Ayrıca, birinci ameliyatımı ÇAPA 
Tıp fakültesinde yapan Prof.
Dr. Ali Akyüz ve ekibine, ikinci 
ve dördüncü ameliyatlarimi 
yapan KTÜ Tıp fakültesinden 
Prof. Dr. Serdar Topaloğlu ve 
ekibine, üçüncu ameliyatımı 
gerçekleştiren Ankara Yüksek 
İhtisas Hastanesinden Prof. 
Dr. Musa Akoğlu’na ve hastane 
müdürü Muammer Satılmış’a, 
Onkolog Doktorum Furkan 
Sarıca’ya, arayıp soran ve 
ilgi ve alakasını esirgemeyip 
bana büyük moral desteği 
veren yakınlarıma, dostlarıma 
ve tüm sevenlerime sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum. Çok 
iyiyim ve tedavi sürecine devam 
ediyorum, normal hayatımı 
sürdürüyorum. 

       Röportaj: Yusuf TURGUT

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 
eski başkanımız Ahmet Şefik 
Mollamehmetoğlu ve üyemiz 
Hikmet Aksoy ile birlikte gazeteci 
arkadaşımız Muhammet Taş’a 
geçirmiş oldukları rahatsızlıktan 
dolayı geçmiş olsun dileklerimizi 
iletiyor, bir an önce eski sağlıklarına 
kavuşmalarını temenni ediyoruz. 
Yakın zamanda önemli bir ameliyat 
geçiren Bekir Koca’ya da geçmiş 
olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Hastalarımıza geçmiş olsun

Ahmet Şefik 
Mollamehmetoğlu

Hikmet 
Akasoy

Muhammet 
Taş
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TRABZON’UN Maçka ilçesi 
kırsalında 11 Ağustos 2017’de 
teröristlerin saldırısında şehit 
düşen 15 yaşındaki Eren 
Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, 
Eren’siz ikinci Anneler Günü’nde 
yine hüzünlü. Tunceli’de önceki 
gün PKK’nın sözde Karadeniz 
sorumlusu terörist Celal 
Kaya’nın öldürülmesiyle bir 
nebze de olsa acısının dindiğini 
anlatan Ayşe Bülbül, “Bu bana 
en büyük hediye oldu. Yüreğime 
su serpti. Bana en büyük 
hediyeyi devletimiz verdi” dedi. 

EREN’İM ÇİÇEK 
TOPLAR GETİRİRDİ
Oğlu Eren’in her Anneler 

Günü’nde yayladan topladığı 
çiçekleri kendisine getirdiğini 
anlatan acılı anne Ayşe 
Bülbül, “Diğer çocuklarımın 
hepsi yanımda olmasa da 
telefon açıp anneler günümü 
kutluyorlar, müsait olanlar 
yanıma geliyorlar. Oğlum Arif 

İstanbul’da çalışıyor. Anneler 
Günü için beni ziyarete geldi. 
Çok mutlu oldum. Keşke WW 
topladığı çiçekleri bana getirirdi. 
Acım ilk günkü gibi, Erenime 
doyamadım. Onu çok özledim. 
Tek tesellim Eren’imi benden 
alanların intikamı alındı, artık 
yaşamıyorlar. Bu durum acımı 
biraz dindiriyor. Bu acıyı tarif 
etmek imkansız. Tüm Türkiye 

Eren’ime sahip çıktı. Devletimiz 
tüm imkanlarıyla bizlere sahip 
çıkıyor. Allah razı olsun” dedi.

“EN BÜYÜK HEDİYEYİ 
DEVLETİMİZ VERDİ”
Tunceli’de geçtiğimiz 

günlerde PKK’nın sözde 
Karadeniz bölge sorumlusu 1,5 
milyonluk Mavi kategorideki 
Celal Kaya’nın öldürülmesiyle 
yüreğine su serpildiğini 
anlatan Ayşe Bülbül, şunları 
söyledi: “Devletimizin o haini 
de öldürdüğünü duydum. Bu 
bana en büyük hediye oldu. 
Yüreğime, acıma su serpti. Bana 
en büyük hediyeyi devletimiz 
verdi. Bu hainlerden bir tane 
bile kalmayacak. Devletimiz 
verdiği sözleri tutuyor. Her 
gün teröristler birer, beşer 
öldürülüyor. Allah devletimize 
zeval vermesin. Bizleri hainlerin 
şerrinden korusun.”

içeriden ülkeyi kaosa çevirenler ahaliyi salak yerine 
koymuş gidiyorlar!

İnanın “kim salak” sorusuna cevap arandığında 
oklar ahaliyi mi, yoksa bunları mı işaret ediyor? Bir 
bakmak gerek!

*
O ki, insan aklıyla alay etmeyi bir kenara bırakın, 

işin salaklığa kadar vardırılması üzerine gel de 
meşhur kıssayı hatırlama bakayım!

Adamın birisinin arabasının lastiği tam akıl 
hastanesinin önünde patlar. Adam arabanın lastiğini 
söker.  Ama lastikten söktüğü 4 bijon yuvarlanıp 
yağmur mazgalının içerisine düşer. Adam bakar 
mazgaldaki bijonlar görünmüyor bile, çaresiz 
oturup düşünmeye başlar. Olayı başından beri gören 
bir deli parmaklıkların arkasından adama derki :

– Arkadaşım sen ne yapıyorsun orada öyle?
– Sorma bilader, lastik patladı. Tam 

değiştirecektim bijonlar mazgala düştü.
– Düşündüğün şeye bak. Ondan kolay ne var. 

Bütün lastiklerden birer bijon çıkar. Lastiğe tak. 
Hepsinde 3 bijon olur. Seni lastikçiye kadar idare 
eder.

– Adama çok mantıklı gelir, hemen delinin 
dediğini yapar. Giderken de deliye der ki :

– Senin ne işin var bu akıl hastanesinde. Deli 
cevap verir :

– Biz burada delilikten yatıyoruz, salaklıkdan 
değil!

*
Bu işler (yönetme), bu coğrafya da (Ortadoğu), 

neden bu hale (berbat) geliyor?
Hadi bu soruya da Cengiz Han kıssası ile cevap 

arayalım:
Ünlü Moğol imparatoru Cengiz Han’ın tahtı, 

at üstünde göçebe yaşayan Türklerin saldırıları ile 
sallanıyor; devleti zaafa uğruyor, orduları yenilgi 
üzerine yenilgi alıyordu. Cengizhan; akıl danesi, 
danışmanlarını topluyor.

-“Neden bu işler kötü gidiyor? Niye 
yeniliyoruz?” diye soruyor ve “Kaygılanıyorum” 
diyor.

Danışmanlardan her kafadan bir ses çıkıyor. 
“Asker öyle yapıyor, atlar böyle koşuyor” diyor ve 
komutanlar birbirini suçluyorlar..

Cengizhan, hışımla ayağa kalkıyor ve “Yeter” diye 

bağırıp devam ediyor:.
-“Ben size neden olduğunu söyleyeyim? Hele 

şimdiki halinizi gördükten sonra çok daha iyi 
anladım. Ben, seçim yaparken, bilemedim. Büyük 
işlerin başına küçük adamları, küçük işlerin başına 
da büyük adamları getirdim.  Büyük adamlar, küçük 
işleri önemsemediler. Gereğini yapmaya tenezzül 
etmediler.  Büyük işlerin başına getirdiğim küçük 
adamlar da, onların üstesinden gelemediler. Altında 
ezildiler. Koskoca devlet bu yüzden yeniliyor, 
yıkılıyor.”

*
Hadi, 40 yıldır Ömer Hayyam’ın kıssası ile 

bayram kutlaması yapmadan önce, daima kerameti 
kendinde gören vazgeçilemez sayanlarla ilgili kıssa 
ile tamamlayalım:

Akıldan zoru olanların ilk tedavi merkezi 
geçmişte sadece Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesi idi.. Bakırköy’ü kuranda Mazhar Osman 
Usman, halk arasındaki lakabıyla Masar Osman..

Hastanede her ayın sonunda tüm doktorlar 
toplanır, değerlendirme yaparlarmış. Kimisi 100 
hastadan 70’ini, kimisi 60’ını, kimisi 50’sini tedavide 

başarılı olurmuş. Onların başı, yani hocaların hocası 
Masar Osman’a gelince, oran 100 kişide 5-10’u 
geçmezmiş.

Bir gün hocaya sormuşlar; ”Hocam sen bizim 
başımızsın. Üstadımızsın. Ama sana gelenler bir türlü 
iyileşmiyor. Neden?”

Hoca şöyle bir nefeslendikten sonra:
-“Bakın bir adam fakirdir zengin olmak ister 

yaparlar. Bakan, başbakan olmak ister yaparlar. 
Şıh, şeyh olmak ister yaparlar. Hatta peygamber 
olmak ister yine yaparlar. Sonra haşa Allah olmak 
ister. Hah, işte o zaman, ben uzmanım ya, onu bana 
getirirler. Bunu nasıl tedavi edeyim?”

*
Şimdi Basralı Ömer’in dizeleri ile 

bayramlaşalım:
“Sevgili bir başka güzelsin bugün,
Ay gibisin pırıl pırıl gülüşün.
Güzeller bayram günü süslenir,
Senin ise bayramları süsler yüzün.”
Bayramdan bayrama süslenen değil, bayramları 

bile süsleyecek kadar insanoğlu olma dileğiyle, iyi 
bayramlar.

UZUN BAYRAM 
GÜNLERİNİN

KISSADAN HİSSELERİ…

Murat TAŞKIN

Şehit Annelerinin
buruk Anneler Günü

Özgür ÖZDEMİR

Her ne kadar; 
“Bayram gelmiş neyime,
Kan damlar yüreğime” türküsünün aklımızın 

seslendirdiği dilimizden düşmediği bir zaman dilimini 
yaşıyor olsak da, gelin 3’ü İlahi Güç, geri kalan 6’sı ise beşeri 
kuvvet tarafından olmak üzere verilen 9 günlük tatilde 
kırgınlıkları, küskünlükleri, kötülükleri bir kenara atalım.

Atalım atmasına da, içeriden dışarıdan bayramı 
bayram olmaktan çıkarmaya çalışan, çıkaran musibetler 
yok mu?

Öyle ki; dışarıdan İslâm coğrafyasına ateş düşürenler, 

Şehit anneleri, her zaman olduğu gibi bu sene de Anneler 
Günü’nü buruk ve gözleri yaşlı kutladılar

Trabzon 
Ortahisar Halk 
Eğitim Merkezi 
bünyesindeki 
Alacahan’da 
açılan kursta 
asırlık 
minyatür sanatı 
öğretiliyor

Sevdiklerinizle birlikte 
mutlu bayramlar dileriz...

ASIRLIK MİNYATÜR SANATINI
YAŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bir dönemler Osmanlı Sarayları’nı süsleyen 
minyatürler günümüzde unutulmaya yüz tutsa 
da açılan kurslarla bu sanat yaşatılmaya çalışılıyor. 
Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte 
çıkan baskı makinaları minyatür sanatının işçiliğini 
büyük ölçüde azaltırken, diğer bir adı nakkaş 
olan bu sanatın camilerde gerçek nakkaş ustaları 
tarafından yapılmadığı kaydedildi. 

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi’de minyatür 
eğiticiliği görevini sürdüren Esra Tuğba Bayram, bu 
sanatın ilk olarak millattan önce Mısır’da ortaya 
çıktığını belirterek “Minyatür sanatı, milattan önce 
2. yüzyılda ilk örnekleri Mısır’da görülürken, Orta 
Asya’da bilinen örnekleri vardır. Aynı zamanda 
Uygurlar’dan Selçuklular’a daha sonra Kanuni 
Sultan Süleyman döneminden günümüze kadar 
gelmiştir” dedi.

Minyatür yapan kişilere nakkaş denildiğini 
hatırlatan Bayram şöyle devam eti: “Saraylarda 
nakkaşhaneler bulunuyordu. Kitap resimleme 
sanatı olarak da bilinir. Saray kültürü, savaş 
sahnelerini yansıtır. Osmanlı Dönemi’nde 
günümüze gelen minyatürlerin çoğu Kanuni 
Sultan Süleyman zamanında resmedilmiştir. 
Baskı çıkana kadar ihtişamlı minyatürler yapılmış. 
Başta İstanbul olmak üzere Bursa, Ankara gibi 
şehirlerde daha yoğun olarak bu tür eserlere 
rastlanır.”
Gelişen teknoloji ile birlikte çıkan baskı makineleri 

minyatür 
sanatını 
olumsuz 
etkilediğini 
kaydeden 
Bayram, 
“Minyatür 
sanatı asırlık, 
yüzyıllar 
öncesinden gelen 
bir sanat.   
Baskı makineleri 
çıkana kadar o dönemler çok itinalı ve ihtişamlı 
minyatürler yapıldı. Günümüzde fotoğraflar, 
baskı makineleri çıktıktan sonra dolayısıyla işçilik 
azaldı. Bu sanatı gelenekleriyle uyumlu bir şekilde 
yaşatmaya çalışıyoruz. Kursiyerlerimize bunları 
öğretiyoruz” diye konuştu.

Kursa, üniversite öğrencilerinin yanı sıra 
emeklilerin de geldiğini ifade eden Bayram, 
“Kısacası içinde sanatı hissedenler bizden 
ders almaya çalışıyorlar. Doğal taşlar 
üzerine, ince fırça kullanarak çıkmayan boya 
ile resimleme yapıyoruz. Bunlar genellikle 
hediyelik diyebiliriz. Sabır gerektiren bir iş 
aylarca sürüyor. Bir eseri yapmak yaklaşık 2 
ayımızı alıyor. Yaptığımız iş hata kabul etmiyor. 
Dolayısıyla çok itinalı çalışmamız gerekiyor” 
ifadelerini kullandı.
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VAROLUŞ GÜNÜ 
19 MAYIS 1919

Nevzat YILMAZ

nevzatyilmaz@hotmail.com.tr

Nasıl ki milletlerin tarihe mal olan 
yaşantılarını tarihler dile getiriyorsa, yine 
tarihe mal olan kişilerin üstünlüklerini de 
tarihler yazar. Bu cümleden olarak dünya 
tarihlerine özellikle kahramanlıklarıyla 
bütün devlet adamlarıyla pek çok Türk 
dehası atalarımız gelmiştir ki bunlar 
yalnız bizim iftiharımız, gururumuz olarak 
kalmayıp, tüm dünyanın taktir payesine 
ulaşmış büyüklerimizdir.

Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmaya 
yüz tuttuğu, tüm milleti için ağladığı, 
istiklal ve vatan kaygısıyla harap olduğu 
günlerde Mustafa Kemal, yurdu işgal eden 
düşmanlara karşı ortaya çıktı. Hazırladığı 
Kurtuluş programını milletine sunmak, 

birlik ve beraberliği yeniden sağlamak, 
son derece imkansızlıklar içinde kurtuluş 
çarelerini beraberce tespit etmek maksadıyla 
19 Mayıs 1919’da Samsun’a gelerek büyük 
ve şanlı geleceğin ilk mutlu hareketini 
başlatırken, 23 Nisanların, 30 Ağustosların 
ve 29 Ekimlerinde ilk zafer tohumlarını atmış 
oluyordu. İşte büyük Atatürk’ün yüceliği, 
üstün liderliğiyle, ulusu için yapacağı görevin 
en şanlısı en manalısı, en büyüğü, en güzeli 
böyle başlıyor ve sırayla elde edilen zaferler 
başarılar birbirini takip ediyordu.

Önde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
arkasında Kahraman Türk Ulusu, Türk 
mucizesinin evrensel meşalesiyle cihana 
mal olan destanlar yaratıyor, böylece 
vatan düşmandan arındırılıyor ve neticede 
aziz şehitlerimiz ve kanlarıyla sulanmış 
sınırlarımız yeniden çiziliyordu. Türk 
Gençliğinin bu anlamlı bayramını kutlarken 
büyük asker ve devlet adamı Atatürk ve silah 
arkadaşlarını minnetle yad ediyorum. Vatanın 
istiklali ve bütünlüğü için canlarını feda eden 
aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Yayın Organı
Tarih: Haziran 2019  /    Sayı: 52

IŞIK VERİYORLAR

Dr. Dündar AYYILDIZ
İnşaat Yüksek Mühendisi
ORTAHİSAR KENT KONSEYİ BAŞKANI

Bayram, dost, akraba ve 
büyüklerimizin ziyaret edildiği, 
hastalara, kimsesizlere, yetimlere 
ve muhtaçlara yardım elinin 
uzatıldığı günlerimizdir. Bu duygu ve 
düşüncelerle Ramazan Bayramınızı 
kutlar, hayırlara vesile olmasını 
dilerim.

Yol-İş Holiday Otel Ailesi Olarak Mübarek 
Ramazan Bayramınızı Tebrik Eder, Aziz 

Milletimize, İslam Alemine ve Tüm İnsanlığa 
Mutluluk Getirmesini Dileriz

TARİHE

Kent Konseyi, Trabzon 
Belediyesi Büyükşehir 
kapsamına alınınca merkez ilçe 
konumuna dahil oldu. Ortahisar 
ilçesi olarak hususiyetinin 
ardından Belediye dahilinde 
kent konseyi faaliyetine başladı. 
Kurulduğu günden itibaren bağlı 
komisyonlarıyla birçok ilke imza 
atan Ortahisar Kent Konseyi 21 
STK temsilcileri tarafından devam 
etmektedir. İnşaat Yüksek 
Mühendisi Dr. Dündar Ayyıldız’ın 
başkanlığında özellikli hizmetler 
veren konsey, Eskişehir kent 
konseyinin ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen Türkiye kent 
konseyler birliğinin 9. dönem 
başkanlığı devir teslim törenine 
katılım sağlamıştır.

YUKARI HİSAR İÇİN
SEFERBER OLDULAR
İl içi turizm potansiyeline çok 

yüksek ortam oluşturan Yukarı 
Hisar’ın turizme kazandırılması 
için önemli projeler oluşturan 
Kent Konseyi, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile koordineli çalışma 
başlattı. Trabzon’un ülke 

dahilinde elde edeceği en önemli 
faaliyetin Ortahisar Belediyesi 
tarafından da desteklenmektedir. 
Ortahisar Kent Konseyi Gençlik 
Meclisi Çanakkale Zaferi’nin 
yıldönümünde Çanakkale’ye gezi 
düzenlemiştir.

BİRÇOK KONU İLE 
İLGİLENİYORLAR
Ortahisar Kent Konseyi 

faaliyet kapsamı dahilinde 
sağlık komisyonu ile işbirliği 
yaparak okullarda dış taraması 

yaptırılmıştır. KTÜ ile yakın 
organik bağ kuran konseyin 
toplantılarına Ortahisar Belediye 
Başkanı Av. Ahmet Metin Genç 
de zaman zaman katılarak 
yürütme kurulunun faaliyetleri 
ile ilgili bilgilendirilmiştir. 
Ortahisar kent konseyi 
yürütme kurulu, yaptıkları 
aylık programlı toplantılarında 
Trabzon’u yakından ilgilendiren 
birçok konuya da müdahillik 
yapmaktadır.

İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Dündar Ayyıldız’ın başkanlığında özellikli 
hizmetler veren Ortahisar Kent Konseyi, Yukarı Hisar başta olmak üzere 
birçok alanın turizme kazandırılması için projeler üretiyor
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Sonra da limitler dolunca kriz patlak veriyor. 
Atalarımız ne demiş; “Ayağını yorganın 

göre uzat.” Bu millet büyük zorluklar yaşamış, 
büyük sıkıntılar çekmiş. Sorun annelerinize, 
sorun babalarınıza, dedelerinize; yokluğu veya 
bolluğu anlatsın size. 

Uçuruma doğru sürüklenen bir nesil var. 
İleride teknolojiye, internete köle olacak bir ne-
sil. Neden mi? Çünkü kimse üretmiyor, herkes 
tüketim toplumunun bir parçası olmuş, tüketen 
olmuş, tüketici olmuş. Yediği, içtiği, giydiği, sür-
düğü, taktığı, yattığı, oturduğu, izlediği, oynadığı 
her şey ama her şey yabancı üretim. Patates 
yahu, patates! Bunu nereye eksen mutlaka 4 
katını alırsın. Soğan nereye eksen biter. Ama 
yok, karanlığa küfretmek varken neden mum 
yakalım ki?

Bir tembellik senfonisi tutturmuş gidiyor 
yeni nesil. En iyisini giyecek, yiyecek, binecek, 
alacak ama üretmeyecek. 8 saati dolunca he-
men bir kafeye gidip 15 TL’lik lattesini söyleyip 

paketi 15 TL olan sigarasını yakacak, ayda 
telefonu da faturaya yansıtıp 200 TL fatura 
ödediği hattından sosyal ağlarda sörfünü 
yapacak, iki maça kupan yapacak, sonra evine 
gidip ücretli tv paketinden o meşhur ahlaktan 
edepten yoksun ama tüm dünyanın hayranlıkta 
izlediği dizi serilerinden birini açacak, bilmem 
kaçıncı sezonu bitirip millete hava atacak, 
ona ayrı ücret ödeyecek, evdeki internete ayrı 
ödeyecek, acıkınca evdeki makarnanın yüzüne 
bakmaz iken telefonla sipariş ettiği koruyucu 
madde içeren spagettiye 25 TL verecek, sabah 
evdeki yumurta kırmasının peynir zeytinin 
yüzüne bakmazken sıcak hamurdan mideye 
yapışacak olan poğaçaya, pastaya, sandviçe 
5 TL, yanındaki kahveye de 5 TL verecek. 
Aksam yemeğinde evde mis gibi taze fasulye 
dururken, ne idiği belirsiz dürüm ayrana 10 TL 
veya hamburger menüye 30 TL verecek.  Hafta 
sonu mutlaka bir yere gezmeye gidecek, pazar 
kahvaltısını özel bir yerde yapacak, bir tur ile 

veya ekip ile mangala gidecek. Bu yaşamında 
taviz verdiğinde ‘Amaan kaç günlük dünya, 
gezeceğim tabi ki...’ diyecek. 

Annesi, ‘Köye gidelim fasülye, patates 
ekelim’ deyince markette var ben uğraşa-
mam diyecek, fındık ayında fındık bahçesine 
uğramayacak. 

Böyle say say bitmeyecek, keyfine diyecek 
olmayacak. Sonra da bu nesil ‘Geçinemiyoruz’ 
diyecek.  Dün bir dolmuşa bindim, şoföre işler 
nasıl dedim; ‘Çok şükür dedi’ dedi. Akşam 
8’den sabah 4’e kadar dolmuş sürüyorum, 
ayda 2.500 TL’ye yakın para kazanıyorum, 
sabah 11’de bir otele gidiyorum çalışmaya, 
akşam 7’ye kadarda orada çalışıyorum ve 
asgari ücret alıyorum. Allah’a şükür kimseye 
muhtaç değilim’ dedi. Yani zora gelince 8 değil 
18 saat çalışılıyor, ama rahatlık var ya zorluk 
görmemek var ya. İşte sıkıntı bu, tehlike büyük. 
Teknoloji çağıyla büyüyen Türk nesli maalesef 
başkalarının ürettiği ve büyük paralar kazandı-

ğı araçların ve sisteminin kölesi olma yolunda 
emin adımlarla ilerliyor. Neden kafeler dolu, 
çay ocakları dolu ama kütüphaneler boş, fikir 
kulüpleri boş, esnaf çırak bulamıyor, firmalar 
çalışan bulamıyor? 

Çünkü herkes keyifçi, bananeci, hazırcı 
olmuş fuzuli işlerle dolmuş. Hele bebekleri-
miz ‘Kırmızı balık’ ile büyüyor, İngilizce, Çince 
çizgi filmlerle saçma sapan oyunlarla  doluyor 
beyinleri. En verimli ve her şeyi kopya ettiği 
yaşlarında o küçücük ekrandan yansıyanlarla 
büyüyor. 

Tehlike çanları çalıyor ama duyan yok. 
Gören yok konuşan yok. Çünkü bunları milletin 
kullanmasından memnun olan bir sistem var. 
Ve bu sistemin memnun olması için halkını 
milletini devletini düşünmeyen başka bir 
sistem. Yani 7 düvele hüküm sürmüş bir neslin 
torunları sistematik olarak çökertiliyor ve hiç 
zahmet çekmeden, bedel ödemeden. Yazık! 
Çok yazık.

Herkes mutsuz, herkes tedirgin, herkes 
korku içinde, panik halinde yarınının ne olacağını 
bilmeden veya bilmek istemeden yaşıyor. Teknoloji 
ilerledikçe, her şey daha da kolaylaştıkça hayat zor-
laşıyor. Kimseye kazandığı yetmiyor, asgari ücretle 
çalışan da yetmiyor diyor, 10 bin TL maaş alanda... 
Çünkü herkes aldığı maaşa endeksle 5 katı kredi 
kartı limiti ile yaşıyor. Yaşam standartını kendi geli-
rine göre değil, kredi kartının limitine göre ayarlıyor. 

EN BÜYÜK 
DÜŞMANIMIZ 

Erhan ESASPEHLİVAN

Trabzon’un en

eski kilisesi 

YAKLAŞIK bin 150 yıllık Küçük 
Ayvasıl Kilisesi’ni 16 ayda 8 bin kişi 
ziyaret etti

ONARIM GÖRDÜ 
ZİYARETE AÇILDI
Trabzon’un en eski 

kiliselerinden olan ve şehir 
merkezinde yer alan Küçük 
Ayvasıl Kilisesi’ni 16 ayda yaklaşık 
8 bin kişi ziyaret etti. Şehrin 
kültür ve turizmine önemli 
katkı sağlayan ve yaklaşık bin 
150 yıllık tarihe sahip Küçük 
Ayvasıl Kilisesi, 1923 yılına kadar 
kullanılırken, daha sonra onarım 
görerek bir süre kullanım 
dışı kaldı. Kilise daha sonra 
Trabzon Müze Müdürlüğü 
tarafından halkın ziyaretine 
açılmıştı.

ESKİ BİZANS KİLİSESİ

Trabzon’un eski Bizans 
kiliselerinden biri olan Küçük 
Ayvasıl Kilisesi’nin, giriş kapısında 
Yunanca bir kitabe bulunurken, 
bu kitabede kilisenin 884 – 885 
yıllarında I. Basil tarafından 
yapıldığı ifade ediliyor. Taştan 
yapılmış olmasının yanında üç nefli 
bir bazilika olma özelliği taşıyan 
kilisenin, bu özelliğini günümüze 
kadar taşıyamadığı belirtildi.

4 AYDA 2 BİN 180 KİŞİ
Çarşı Mahallesi sınırları 

içerisinde yer alan Küçük Ayvasıl 
Kilisesi’ni, 2018 yılında 5 bin 890 

kişi ziyaret ederken, bu yılın ilk 
4 aylık döneminde ise 2 bin 180 
kişi ziyaret etti. Girişi ücretsiz 
olan kiliseyi yabancı turistlerin 
yanı sıra yerli turistlerde ziyaret 
ediyor.

KTÜ Sürmene Deniz 
Bilimleri Fakültesi Öğretim 
üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, 
1970 yılı öncesi Trabzon 
kıyılarının yüzde 74’ü kumsa 
olduğunu hatırlatarak şu anda 
bunun yüzde 90’ı dolgu alanı 
olduğunu söyledi Coşkun Erüz, 
deniz kirliliğine dikkat çekerek 
özellikle Samsun- Hopa 
arasında çok ciddi miktarda 
denize atılan ve öldürmeye 
devam eden balık ağları, 
oltalar olduğunu belirterek 
uyarılarda bulundu. Karadeniz’in 
giderek kirlendiğini bu nedenle 
depoladığı atıkları bir şekilde 
geri verdiğini kaydeden Erüz, 
yüzülecek alanların giderek 
azalmaya başladığını ifade etti.

Karadeniz’in nihai depolayıcı 
olduğunu kaydeden Erüz, 

“Faroz - Beşirli arasında 
denizde yok yok. Karada ne 
kullanıyorsa her şey orada. 
Bunların en az 20’si de hala 
canlıları öldürmeye devam 
ediyor. Denizde kanca, misina, 
oltalar, ağlar yoğun bir şekilde 
mevcut. Özellikle Havaalanı 
üzeri ve Faroz cıvarında daha 
yoğun.  Samsun-Hopa arasında 
yapılan  taramalarımızda çok 
ciddi miktarda denize atılan ve  
öldürmeye sonsuz defa devam 
eden  balık ağları var. Yine bu 
yerlerde  çok ciddi miktarda 
denize atılan ve öldürmeye 
halen devam eden  balık oltaları  
var. Yaylada insanlarımız  piknik 
yapıyor, yiyor, içiyor günün 
sonunda plastik atıkları, çocuk 
bezi dahi her şeyi dereye 
atıyor. Dereden nereye geliyor; 

Karadeniz’e geliyor. Karadeniz 
nihai depolayıcı. Artık yolun 
sonuna geldik. O depoladığı her 
atığını bir şekilde dönüştürüp 
besin yoluyla,  plajda yüzerken 
ya da bir yerde gezerken 
artık insana geri döndürmeye 
başladı. Karadeniz kusmaya 
başladığında çöpü geri veriyor” 
dedi. 

KUMSAL ALAN KALMADI
Karadeniz sahiline yapılan 

dolgu alanlarının denizin eko 
sistemi olumsuz etkilediğini 
ifade eden Erüz, “Sarp - 
Samsun arası  515 kilometre. 
Bunun yaklaşık 475 kilometresi 
sahil yolu amacıyla dolduruldu. 
1970 yılı öncesi Trabzon 
kıyılarının yüzde 74’ü kumsaldı. 
Şu anda kıyıların yüzde 90’ı 
dolgu alanı. Yüzülebilecek son 

plaj, parça parça olmak üzere 
7 buçuk kilometre. Yani 7 bin 
500 metreden bir santim fazla 
kumsalı yok. Karadeniz’de 
balıkçılık ve eko sistemin devamı 
için en kritik en önemli zon, 
denizin karayla kesiştiği kıyı 
çizgisi. Beş metreye kadar olan 
kısım en kritiktir, ikincisi 35 
metredir. Karadeniz’de bentik 
organizmaların hemen hemen 
yüzde 80’i, ilk 35 metrede 
çıkar. Yani biz ilk 35 metreye 
yaptığımız müdahale ile aslında 
bentik organizmaları bilinçli 
ya da bilinçsiz yok ediyoruz. 
Bu organizmalarla beslenen 
balık ve diğer kıyıda yaşayan 
Karadeniz’in biyo çeşitliliğinin 
büyük bir kısmını oluşturan  
türleri aslında bilinçsizce yok 
ediyoruz” diye konuştu.

Kumsal kalmadı!Kumsal kalmadı!Kumsal kalmadı!Kumsal kalmadı!

Bekir KOCA



www.trabzongazetecilercemiyeti.org11



www.trabzongazetecilercemiyeti.org 12

TEZGÂHLAR 
Boş Kalmıyor!..

“Sen, ben, o. biz. siz, onlar” bu saydığım “. 
Tekil ve çoğul şahıslar” bize ilk etapta ilkokul 
yıllarında öğretilirdi. Ancak günümüzde 
durum biraz daha değişti. Neden mi? Şöyle; 
Ülkemizde bütün siyasetçiler, siyasete “biz” 
diye başlarlar. Ardından kendini bir işte 
kayırmasını arkadaşının ismini kullanmamak 
için “o” terimini kullanır. Daha sonra karşısına 
yine kendini kaydırmak bir grup geldiğinde 
“onlar” terimi onun başvuracağı birinci adrestir. 
Ardından kendinden daha üstün birikimli biriyle 
konuştuğu zaman ona yağ çekmek için “siz” 
diye hitap eder.  Eğer kendinden daha düşük 
ve kendisine zarar vermeye başlayan bir kişi 

karşısına çıkarsa ona “sen” diye hitap eder.
Fakat en önemlisi ise işte burada. Kendine 

yontmaya çalıştığı her durum için ise ben, 
ben, ben, diye de kıvranır. İşte bu noktada 
artık çocuklarımız tekil çoğul sözcükleri 
okul sıralarında değil de, ona ver ona verme 
diye ayrım yapan yönetici ve siyasetçilerden 
öğreniyorlar... Bunların fakir fukara, yoksulluk, 
işsizlik, enflasyon,  aş iş diye bir sıkıntıları 
yok. Bunlar hep biz biliriz, biz yaparız. Yani 
hepsi aynı nakaratı aynı bağlamayı çalarlar ve 
mangalda da kül bırakmazlar...

Önce ülkem. Sonra partim, sonra benim 
bakanlığım, benim kurumum. Benim benim 

benim... Tabi bir ülkeyi yönetmeye talip olan 
iktidar, muhalefet liderleri tepede kavga dövüşü 
yaparsa; örneğin bölgemizdeki Trabzon’da 
Gümüşhane’de, Rize’de, Artvin’de, Giresun’da 
ve Bayburt’ta şöyle yada böyle çeşitli yollardan 
bir şeyin başı olan yöneticiler siyasetçilerden 
gördüklerinden daha daniskasını yapmazlar mı? 
Yapar...

Şöyle geriye dönüp bir hatırlayalım... Zat’ı 
muhterem liderler Parti’nin, bir kurumun başına 
aday olurken, “Biz ülkemizin, milletimizin 
menfaatlerini, daima partimizin ve kendimizin 
önünde giden bir siyasi partiyiz ya da kurumuz” 
derler... Oy alabilmek ve iktidar olabilmek için 

“Milletimizi, parti delegelerini ne istismar ederiz 
ne de aldatırız “ deyip bu nakaratı her zaman 
tekrar eder dururlar. Hem de hiç çekinmeden...

Derler denmesine de bunlar hep lafta 
kalır.  Ben Türk siyaset sahnesinde “Sen-ben” 
kavgası olmadan bir günün geçtiğini pek 
hatırlamıyorum...

Evet; Atalarımızın kanlarıyla sınırlarını 
çizerek bizlere emanet ettiği Türkiye’mizin 
Kurtuluşu, hormonsuz. Natürel, yerli malı 
Türk’ün malı ve tamamen milletin değerlerine 
dayanan ABD’nin İsrail’in, değil, Anadolu 
toprağında yeşeren tüm dünyaya hükmeden 
iktidar ve muhalefet yöneticilerinde!

KURTULUŞ 
HORMONSUZ 

SİYASETÇİLERDE...

Aydın AKDENİZ

MERAL’LER
ÇOĞALSIN…

Furkan YİĞİT 

Türkiye’nin kanayan yarası 
kanserle, en az hastalar kadar 
mücadele eden hemşerilerden 
sadece

biri olan ve KTÜ Farabi 
Hastanesi Pediatri Hematoloji 
Onkoloji servisinde görev 
yapan Meral

Bektaş’ın çağrısı 
Türkiye’de karşılık buldu. 
Bektaş, sosyal medya hesabı 
üzerinden yaptığı paylaşımda

ramazan fitrelerinin 
hastanede tedavi gören hasta 
yakınlarına verilmesini istedi. 
Bektaş, “Buradaki hastalar 
uzak illerden geliyor. Çünkü bu 
bölge civarında tek hematoloji 
onkoloji

servisi olan hastane 
burası. O yüzden çok uzak 
yerlerden gelenler var. Burada 
kaldıkları

süre en az 1 ay. Gerçekten 
hastalar, anneleri ve 
yakınlarının fitrelere ihtiyaçları 
var. Lütfen fitrelerinizi

hematoloji onkoloji 
servisinde yatmakta olan 
hastalara veriniz” dedi. Bu 
çağrı sosyal medyada büyüdü 
ve kulaktan kulağa kısa sürede 
yayıldı. Meral hemşerinin 
çağrısını duyan Türkiye’nin 
dört bir yanındaki hayırsever 
vatandaşlar fitrelerini 
KTÜ Tıp Fakültesi Onkoloji 
servisinde tedavi görmekte 
olan hastaların yakınlarına 
gönderdi. Meral hemşire ile 
telefonda görüştüğümüz de 
çağrının karşılık bulmasının 
kendisi gibi hastaları da mutlu 
ettiğini söyledi. Hastanede 
aile gibi olduklarını da ifade 
eden Meral Bektaş, “Omuz 
omuza vererek, hastalıkla 
mücadele ediyoruz” dedi… 
Bu söz gerçekten oradaki 
birlikteliği anlatmaya yetti. 
Bizim de temennimiz o dur ki; 
ülkemizde Meral hemşireler 
çoğalsın… Her hemşire 
birer ‘Melek olsun…’ Çünkü 
ülkemizin böyle insanlara 
ihtiyacı var…

İyi bayramlar.

15 NİSAN itibariyle hayata 
geçirilen denizlerde av yasağı sonrası 
tezgâhlar kültür balıklarıyla dolarken, 
fiyatının yüksek olması sebebiyle 
vatandaş buzhane ürünü balıklara 
yöneliyor.

SEZON ERKEN BİTTİ 
Denizlerde av yasağının 15 

Nisan’da hayata geçmesine karşın, 
sezonun daha önce sona erdiğini 
belirten Maçkalı balıkçılar, bilinçsiz 
avlanmanın balıkçılığın sonunu 
getirdiği görüşünde. Maçka’da, 1962 
yılından beri 55 yıldır babadan oğula 
geçen balıkçılığın mirasçılarından 
Engin Tüfekçi (28), sezonun 
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi erken 
bittiğini, bunun da en büyük sebebinin 
bilinçsiz avlanma olduğunu 
söyledi. 

ZAMANINDAN ÖNCE 
AVLANMA BALIĞI 
BİTİRDİ 

Normalde 
hamsi avı için 
Kasım’ın 14’ünde 
ağ atıldığını ancak 

buna uyulmayıp aceleci davranılması 
sebebiyle sezonun da erkenden 
sona erdiğini belirten Engin Tüfekçi; 
“Balık avı sezonu zamanından bir 
ay önce mecburiyetten sona erdi. 
Son aylarda bir umutla Gürcistan’a 
kadar giden balıkçılar da istedikleri avı 
gerçekleştiremediler. Bulabilenler ise 
normalde avlamaları gerekenin yüzde 
10’unu ancak bulabildi. Eğir balıkçılar 
eğitilmez, denetlenmez ve avlanma 
da bilinçsizce yapılırsa her geçen yıl bir 
önceki yılı arar hale geliriz.” şeklinde 
konuştu. 

TERCİHİ FİYATI 
Maçka’da ömrünün 29 yılını 

balıkçılığa verdiği emekle geride 
bırakan ilçenin emektar balıkçılarından 
Osman Çoban ise tezgâhlarda daha 
çok Alabalık sattıklarını belirtti. 
Vatandaşın alıştığı deniz balıklarını 
tercih etmesi sebebiyle buzhanede 
bu ürünleri de bulundurduklarını 
ancak tazesinin yerini tutamadığını da 

söyleyen Çoban, balıktaki ısrarı 
devam eden ilçe halkının 

kültür balıklarıyla bu 
isteğini karşıladığını 

ifade etti. 
ALABALIK, 

LEVREK VE 
SOMON

Maçkalı 
balıkçılar, tezgâhları 

dolduran kültür 
balıkları arasında 

Alabalığın haricinde 
Çupra, Levrek, Somon 
ve İthal Uskumrunun 
yer aldığını ancak fiyatı 
nedeniyle daha çok 
alabalığın tercih edildiğini 
aktardı. Kültür balıkları 
en uygunu 7,5 TL olmak 
üzere 55TL’ye kadar 
değişen rakamlarda 
fiyatlarla satışa 
sunuluyor. 

       Haber: Ali TİRİTOĞLU

KTÜ Farabi Hastanesi 
Hematoloji Onkoloji 
servisinde görevli Hemşire 
Meral Bektaş, ramazan 
fitrelerinin onkoloji servisinde 
tedavi gören yardıma muhtaç 
hasta ve yakınlarına verilmesi 
çağrısında bulundu… Çağrı 
milyonlarca kişiye ulaşırken, 
çok sayıda fitre hasta 
yakınlarına ulaştırıldı

HASTA YAKINLARINA...
Türkiye’nin kanayan yarası 

kanserle, en az hastalar 
kadar mücadele eden 
hemşerilerden sadece biri 
olan ve KTÜ Farabi Hastanesi 

Pediatri Hematoloji Onkoloji 
servisinde görev yapan 
Meral Bektaş’ın çağrısı 
Türkiye’de karşılık buldu. 
Bektaş, sosyal medya 
hesabı üzerinden yaptığı 
paylaşımda ramazan 
fitrelerinin hastanede tedavi 
gören hasta yakınlarına 
verilmesini istedi.

AİLELERİN İHTİYACI VAR
Bektaş, “Buradaki 

hastalar uzak illerden geliyor. 
Çünkü bu bölge civarında tek 
hematoloji onkoloji servisi 
olan hastane burası. O yüzden 
çok uzak yerlerden gelenler  

 
var. Burada kaldıkları süre en 
az 1 ay. Gerçekten hastalar, 
anneleri ve yakınlarının 
fitrelere ihtiyaçları var. 
Lütfen fitrelerinizi hematoloji 
onkoloji servisinde yatmakta 
olan hastalara veriniz” dedi.

TÜRKİYE’NİN 
Meleği

Herkes… ‘Helal olsun Meral hemşire’ dedi…

Bahar AYVAZOĞLU
AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ

Başta hemşehrilerimiz ve İslam dünyası 
olmak üzere, tüm insanlık için hayırlara 

vesile olması temennisiyle, 
Ramazan Bayramınızı

 tebrik ediyorum.

Başta hemşehrilerimiz ve İslam dünyası 
olmak üzere, tüm insanlık için hayırlara 

vesile olması temennisiyle, 
Ramazan Bayramınızı

 tebrik ediyorum.

Başta hemşehrilerimiz ve İslam dünyası 
olmak üzere, tüm insanlık için hayırlara 

vesile olması temennisiyle, 
Ramazan Bayramınızı

 tebrik ediyorum.

Başta hemşehrilerimiz ve İslam dünyası 
olmak üzere, tüm insanlık için hayırlara 

vesile olması temennisiyle, 
Ramazan Bayramınızı

 tebrik ediyorum.

Başta hemşehrilerimiz ve İslam dünyası 
olmak üzere, tüm insanlık için hayırlara 

vesile olması temennisiyle, 
Ramazan Bayramınızı

 tebrik ediyorum.
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Ramazan Bayramınızı
en içten dileklerimizle kutlar
sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz
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Bizim mahalleli geçmişe nasıl özlem 
duymasın da, bayramı şeker tadında geçirsin ki? 
Geçiremez.

Neden mi?
Anlatayım.

HHH

Bizim mahalleli bayramı şeker tadında ge-
çiremez, çünkü; son on yılda işsiz kalan gazeteci 
sayısı 10 bin iken, gazetecilerin işsizlik oranı ise 
yüzde 30’u bulmuştur.

HHH

Bizim mahalleli bayramı şeker tadında 
geçiremez, çünkü; en ufak ekonomik sıkıntıyla 
birlikte ‘küçülme’ adıyla başlatılan operasyon-
larla kapının önüne koyulmakla karşı karşıyadır.

HHH

Bizim mahalleli bayramı şeker tadında geçi-
remez, çünkü; hem kendisinin hem de meslek-
taşının iş güvenliği, patronlarının/müdürlerinin 

iki dudağı arasındadır. Ağızlarıyla tuttukları kuş 
dahi bu gerçeği değiştirmeye yetmez.

HHH

Bizim mahalleli bayramı şeker tadında 
geçiremez, çünkü; alın terine biçilen değer açlık 
sınırının dahi altındadır. Sektördeki kayıt dışılık 
ise alıp başını gittiğinden yapılan işin de çok 
fazla ederi yoktur. 

HHH

Bizim mahalleli bayramı şeker tadında ge-
çiremez, çünkü; haberi ya da yorumu nedeniyle 
sürekli hedef tahtasındadır. 

HHH

Bizim mahalleli bayramı şeker tadında geçi-
remez, çünkü; basın özgürlüğü alanında Türkiye 
180 ülke içerisinde 157’nci sıradadır.

HHH

Bizim mahalleli bayramı şeker tadında 
geçiremez, çünkü; düşen tiraj ile kaybedilen 

reytinglerin faturası kendisine kesilir. 
HHH

Bizim mahalleli bayramı şeker tadında 
geçiremez, çünkü; pek çok iş yerinde sosyal 
güvenceden eser yoktur.

HHH

Bizim mahalleli bayramı şeker tadında 
geçiremez, çünkü; hemen her iktidarın ‘senden, 
benden’ diye ayrımı da acı bir gerçek olarak 
önündedir. 

HHH

Bizim mahalleli bayramı şeker tadında 
geçiremez, çünkü; gazetecilik etiği ortada dur-
dukça, basın özgürlüğü ölçütleri içinde mesleğini 
yapmak isteyen gazetecilerin omuzlarındaki yük 
ve sorumluluk çok ama çok ağırdır. 

HHH

Bizim mahalleli bayramı şeker tadında 
geçiremez, çünkü; bugün bir maden işçisi ve bir 

inşaat işçisi kadar toplumda en çok ezilenler 
arasında kendisi de vardır.

HHH

Bizim mahalleli bayramı şeker tadında 
geçiremez, çünkü; patron tasarrufu nedeniyle 
meslekle uzaktan yakından ilgisi olmayan 
yöneticilerle çalışmak zorundadır.

HHH

Demem o ki, en çok da bizim mahalleli için-
de bulunduğu durumdan ötürü eski bayramlara 
özlem duymaktadır. 

En çok da bizim mahalleli bayramın tadını 
alamayanların tarafındadır.

HHH

Ancak yine de her şeye rağmen, ek işi değil 
de tek işi gazetecilik olanların ve vicdanı ile cüz-
danı arasında gidip gelmek adına zerre kadar 
tereddüde düşmeyenleredir aslında bayram.

Kutlu ve mutlu olsun.

Her bayram diyaloğu klasik olarak, “Aaah ah, 
nerede o eski bayramlar” diye başlar.

İstenilen; geçmişe de duyulan özlemle, bay-
ramın şeker tadında geçmesidir ancak, hayatın 
getirmiş olduğu gerçekler bunu yıllar geçtikçe daha 
da yaşanması mümkün olmayan bir tabloya doğru 
sürüklemektedir. 

Özellikle de bizim mahalle için.

BİZİM 
MAHALLENİN 

BAYRAMI!

Selahattin  ÖZCAN

RAMAZAN 
BAYRAMINIZ

Kutlu Olsun
MUHAMMET BALTA

VAKFIKEBİR BELEDİYE BAŞKANI 

SENİ UNUTMAYACAĞIZ!

GAZETECİLİK mesleği 
genel itibarıyla oldukça zor 
bir meslektir. Kamuoyunu 
bilgilendirmek ve aydınlatmak 
amacıyla var olan bu meslek 
yaşanan her olayı değerli 
kılar. Nitekim bir kare fotoğraf 
çekebilmek için ezilen, hakarete 
uğrayan hatta bu uğurda can 
veren gazeteci arkadaşlarımız 
çoktur. Bunlardan biride AA 
Bayburt Muhabiri Abdülkadir 
Nişancı… Acı bir şekilde 
aramızdan ayrıldı.

Trabzon sınırındaki Soğanlı 
Dağı’nda, 10 Mayıs’ta, kar 
yüzünden kapanan Derebaşı 
virajlarında yol açma çalışmalarını 
takip eden AA Bayburt Muhabiri 
Abdülkadir Nişancı, üzerine 
çıktığı kar kütlesiyle uçurumdan 
düşmüştü. 

GÖZYAŞIYLA UĞURLADIK
Nişancının cansız bedeni 

ekipler tarafından 14 gün sonra 
bulunmuştu.  Rize ve Elazığ 
Emniyet Müdürlükleri’ne 
bağlı Su Altı Grup Amirliği’nde 
görevli dalgıçlar tarafından 
cansız bedeni dere yatağından 
çıkarılan Nişancı’nın cenazesi, 
otopsi için Bayburt’a götürüldü. 
Nişancı’nın çalışma arkadaşlarının 

gözyaşlarına boğulduğu 
cenazede acılı eş Çiğdem 
Nişancı, kızları Serra Beyza 
ve Zeynep Nilay’a sarılarak, 
ağladı.  Abdülkadir Nişancı, 
Söğütlü Köyü Cami’nde ikindi 
namazına müteakip kılınan 
cenaze namazının ardından aile 
kabristanlığında toprağa verildi.

GÜZEL ADAM 
Bu süreç içerisinde 

gazeteci arkadaşları da arama 
çalışmalarına katıldı. Yaşanan 
gelişmeleri an ve an kamuoyuna 
duyurdu. Beklide yazdıkları en 
acı haberlerden, takip ettikleri 
en acı olaylardan biriydi. Çünkü 
can ciğer mesai arkadaşları 
görev şehidi olmuştu. Basın 
camiasında ve yakın çevresinde 
sevilen Abdülkadir Nişancı’yı 
kalbimize gömdük. Allah geride 
bıraktığı ailesine, yakınlarına ve 
sevenlerine sabır versin. Seni 
unutmayacağız güzel adam.

TOPLUMU BİLGİLENDİRMEK UĞRUNA CAN VEREN 
ABDÜLKADİR NİŞANCI’YI KALBİMİZE GÖMDÜK

Görevi icra ederken uçuruma düşerek hayatını 
kaybeden AA Bayburt Muhabiri arkadaşımız Abdülkadir 
Nişancı, tüm basın camiası ve sevenlerini yasa boğdu. 
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Vaktiyle büyük bir mağaranın önünden çocuğuyla 
birlikte geçen kadın, bir ses duyar. ‘İçeri gir. En kıymet-
lini unutma. Kapı kapandığın da bir daha açılmayacak.’ 
Sağına soluna bakınan kadın, kimseyi göremez. Aynı 
ses tekrarlanır. Kadın, yine etrafına bakınır. Kimseyi 
göremez. Aynı ses bir kez daha tekrarlanınca kadın, 
mağaraya girer. Ve gözlerine inanamaz. Pırlantalar, 
altınlar, elmaslar göz kamaştıracak şekildeydi. Sayısız 
mücevherler kadının aklını başından alır. Kucağın-
daki çocuğu kenara bırakıp, çantasını mücevherlerle 
doldurmaya başlar. O sırada, aynı ses; ‘dışarı çıkarken, 
en kıymetlini unutma. Kapı kapandığında bir daha açıl-
mayacak.’ Kadın, sese, aldırış etmeden mücevherleri 
almaya devam eder. Aynı ses; ‘son sekiz dakikan kaldı. 
En kıymetlini unutma. Kapı kapandığında bir daha 
açılmayacak.’ 

Kadın, kucağını, eteğini, çantasını iyice doldurur. 
Ve kapıdan çıkar. O sırada, kapı kapanır. Çocuğunu 
içerde unuttuğunu anlayan kadın, kapıya gider. Fakat 
kapı açılmaz. Ağlar, bağırır, yalvarır, çırpınır. Kapı yine 
açılmaz.

İşte, hayatlar böyledir. Biz mi, yıllardan çalıyoruz 
yoksa yıllar mı bizden! Çoğu zaman bunun cevabını 
veremeyiz. Zaten cevabı versek de neyi değiştirebiliriz? 
Ne giden yılları, geri alabiliriz, ne de gelecek yılların 
planını yapabiliriz. Dünya malının dünyada kaldığı ne 
yazık ki, unutulur oldu. Hep bana, rep bana. Anlayışı-
nın modası hiç geçmiyor. Yatlar, katlar, kabarık banka 
hesaplarının her biri bu dünyada geçerlidir. Fakat 
insanların birçoğu bunu anlamayacak kadar, aklını 
kiraya verdi. 

Rant peşinde koşanların hepsi dünya kokanlardır. 
Gerçek manada düşünen ve aklını kullanan dünya ma-
lına ehemmiyet vermediği gibi kimsenin malını yemez. 
Buna her birey dahildir. 

Yunus Emre, dergaha odun taşımakla görevli 
olduğu yıllarda, dergaha tek bir eğri odun getirmez. 
Her daim düz odun dergahın kapısından girer. Taptuk 
Emre, bir gün Yunus Emre’nin getirdiği odunları görür. 
Hepsinin düz olduğunu fark ederek Yunus Emre’ye 
sorar; ‘ormanda eğri odun yok mu?’ Yunus Emre; ‘var, 
ancak sizin dergahınıza eğri odun yakışmaz.’ Taptuk 
Emre, ‘ah! Ah Yunus, onları da Allah yarattı. Ne kadar 
dünya kokuyorsun. Hemen kendini düzelt.’

Eğri ve düz odunlarda bile ayrımcılığı kabul 
etmeyen Taptuk Emre, düşüncesinde olunmadıkça, adil 
dünya düzenine erişilmez. 

BİZ Mİ YILLARDAN, 
YILLAR MI 

BİZDEN ÇALDI! 

Duygu KARAHASANOĞLU 

Trabzon 
Maçka Ce-Zi-
Ne Kardeşler 
İlkokulu 1/C 
sınıfı öğrencileri; 
‘Okuyoruz, 
yazıyoruz 1. Sınıfı 
da bitiriyoruz’ adı 
altında etkinlik 
düzenledi

    FatmaKARAHASANOĞLU 

Okuma Bayramı
İLKOKUL birinci sınıf öğrencilerinin 

Okuma Bayramı okulun konferans 
salonunda yapıldı. Minikler oldukça 
heyecanlı bir o kadar da sevinçliydi. Şiirler 
okuyan, türküler söyleyen ve çöeşitli 
piyesler ortaya koyan öğrencilerin sevinci 
görülmeye değerdi. 

Program akışı boyunca sunucu 
öğrenciler sordukları bilmecelerle salonda 
bütünlük sağladı. Öğrenciler kendilerine 
verilen rolleri en iyi yapmanın heyecanını 

yaşadı. Öğrenciler kadar veliler de 
heyecanlı ve gururluydu. Her sunumdan 
sonra öğrenciler alkışlarla motive edildi. 
Okuma Bayramı etkinliğinde, 1/C sınıfı 
öğrencilerinin müzik eşliğinde horon 
gösteri yaparak göz zevkini taçlandırdı. 
Programın sonunda Maçka Jandarma 
Komutanı Yüzbaşı Volkan Başaran, 
öğrencilere okuma yazma belgelerini verdi. 

TVİT’TEN MUHTEŞEM PROGRAM
TRABZON Vakfıkebir İşadamları 

Topluluğu (TVİT) üyeleri, Anneler 
gününe özel olarak İMKB Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi (METEM) Özel 
Eğitim Sınıfı Öğrencilerine ve Annelerine 
manevi destek olmak ve anneler gününü 
kutlamak amacı ile geçen hafta Cuma 
günü kahvaltı programı düzenlediler

Vakfıkebir Ramada Otel’de 
düzenlenen kahvaltı programına İlçe 
Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, Milli Eğitim 
Müdürü Samim Aksoy, Okul Müdürü 
Cemile Kahyaoğlu, TVİT Üyeleri, 
Öğretmenler, Özel sınıf öğrencileri ve 
velileri katıldılar. Ramazan ayı dolayısıyla 
erkene alınan özel öğrencilerin özel 
annelerine yönelik anneler günü etkinliği 
takdirle karşılandı. Kahvaltı ve eğlence 
programında TVİT üyelerinin sözcüsü 
Murat İslam yaptığı konuşmada şunları 
söyledi.

“SİZ DEĞERLİ ANNELERİMİZİ 
UNUTMADIK VE HİÇBİR ZAMAN 
UNUTMAYACAĞIZ”

TVİT üyelerinin sözcüsü Murat İslam; 
“Bugün burada anneler günü nedeniyle 
yapmış olduğumuz kahvaltı programına, 
çocuklarınızın siz annelerine bir 
hediyesidir. Bizler de iş adamları olarak bu 
hediyelerine bir aracı olmaktır. Siz değerli 
annelerimizi unutmadık ve her zaman 
yanınızda olduğumuzu hissettirmek 
istedik. Bu amaçla okulumuzla yaptığımız 
istişare sonucunda en uygun zamanı 
ayarlayarak sizlerle birlikte olmanın 
mutluluğunu, arkadaşlarım adına ifade 
etmek istiyorum. Kısa adı TVİT olan 
Trabzon Vakfıkebir iş adamları topluluğu 
11 kişiden oluşan işlerinde başarılı olmuş, 
markasını ve faaliyetlerini yurt içi ve yurt 
dışında devam ettiren arkadaşlarımızdır. 
Trabzon da ilk yüzde 4 firması bulunan 
500 kişi den fazla iş imkanı sağlayan 
ilçemizde ayrılmayarak özel hayatını da 
burada devam ettiren bu arkadaşlarımız. 
İş hayatındaki aktif özelliklerini sosyal 

hayatında da göstererek ilimizde ve 
ilçemizde birçok kişiye örnek olmuştur. 
TVİT’in hiçbir ticari faaliyeti, siyasi bir 
düşünce üzerine değil. Herkesin farklı 
sektörlerdeki iş hayatı gibi, farklı düşünce 
ve görüşlerin oluşturmuş olduğu bir 
topluluktur.

Ortaklıkların bile zor yürüdüğü bu 
coğrafyada 5 yıldan beri bunu sağlayan 
arkadaşlarıma sizlerin huzurunda çok 
teşekkür ediyorum. Belli bir kural ve 
kaidesi bulunan bu topluluğun, Aidat 
sistemi üzerine yürüyen ekonomisi, 
Her hafta cumartesi günü kahvaltı 
programıyla alınan karalar doğrultusunda, 
konu konuklar, gündem, yapılacak olan 
organizasyonlar belirlenir. Bu vesileyle 
yüzlerce örgenciye burs imkanı, başarılı 
sporcularımıza desteklemek, okullara 
ve öğrencilerimize de bir nebzede 
olsa desteklerimiz olmuştur. Hepsi 
birbirinden değerli arkadaşlarımızı kısaca 
tanıtmak istiyorum. Ahmet Uzun, Ahmet 
Kamburoğlu, Alper Gürdal, Bilal İslam, 
Cemil Albayrak, Gürbüz Kamburoğlu, 
Hayrullah Garip, Recep Bayraktar, Yaşar 
Alış, Yasin Karadeniz, Murat İslam.

Bu organizasyonu gündeme getiren 
arkadaşlarıma, gerçekleştirilmesinde çok 
emeği olan Ayşe Birinci öğretmenimize 
ve müdürüne çok teşekkür ederiz. 
Anneler günümüz kutlu olsun kadılımlar 

için çok teşekkürler dedi.”
Okul Müdürü Cemile Kahyaoğlu 

yaptığı konuşmada; “özel öğrencilerimiz 
ve özel annelerimiz için Vakfıkebirli 
İşadamlarımızdan oluşan TVİT topluluğu 
olarak Sizlerin buraya gelmesinde ve 
yaşam ortamlarınızdan bir nebzede olsa 
uzaklaşıp kendinizi özel hissetmeniz 
için sizlere vermiş oldukları fırsattan 
dolayı öğrencilerim ve velilerim adına 
kendilerine çok teşekkür ediyorum dedi.”

Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta; “Öncelikli olarak 
bizlerle sizleri buluşturan, bu güzel 
ortamı hazırlayan işadamları topluluğu 
TVİT üyelerinin her bir ferdine ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. Bu topluluktaki 
işadamları Vakfıkebir’de oturuyor ve iş 
yerleri bu ilçede. İstisnama çok büyük 
katkıda bulunuyorlar bu çok önemli. 
Bizlerde kendilerine sahip çıkmamız 
gerekiyor. Bu anlamda onlarda bizlere 
sahip çıkıyorlar. Eğer birbirimizi 
sahiplenirsek Vakfıkebir’in geleceğine 
sahip çıkmış oluruz ve ilçemizi daha güzel 
inşa etmiş oluruz. Bizler yerel yöneticiler 
olarak siz değerli öğrencilerimizin her 
zaman yanındayız. Bu özel günde özel 
annelerin anneler gününü kutluyorum. 
Ben tekrar bu ortamı hazırlayan değerli 
işadamlarımızdan oluşan TVİT üyelerinin 
her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür 

ediyorum dedi.”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut 

Yakuta; “Burada METEM’ DE eğitim 
gören özel öğrencilerimiz var. Bu 
öğrencilerimizle eğitim aldıkları süre 
içerisinde sık sık bir araya geliyoruz. 
Kendilerini takip ediyoruz ve gerçekten 
eğitim öğretim anlamında güzel şeyler 
kazanıyorlar. Çocuklarımızı en iyi şekilde 
eğitmek ve hayata kazandırmak için 
ellerinden gelen her türlü gayreti 
gösteren başta okul müdürümüze 
ve öğretmenlerimize çok teşekkür 
ediyorum. Bu hayatta çeşitli vesilelerle 
biz insanlar çeşitli sınavlara tabi 
oluyoruz. Bu özel çocuklarımızla ilgilenen 
değerli annelerimiz sizler de bu özel 
çocuklarımızla olan sınavdan başarı ile 
çıkacaksınız ve bunun ödülünü öbür 
dünyada alacaksınız. Türkiye de 9 milyon 
civarında engelli insan yaşamaktadır. 
Bunların hayata katılmalarını sağlamak, iş 
bulmalarına yardımcı olmak ve hayatlarını 
kolaylaştırmak biz devletin ve yerel 
yönetimlerin görevidir. Bu çocuklarımızın 
hayatlarını kolaylaştırmak için gerekli 
tedbirleri devletimiz alıyor. Bu gün burada 
bu güzel ortamda bir araya gelmemize 
vesile olan İşadamları topluluğumuz olan 
TİVİT üyelerine teşekkür ediyorum. Bu 
ilçeye değer katıyorlar. Böyle güzel ve 
anlamlı bir organizasyonla birlikte bizleri 
bir araya getirdiler. Emeği geçen herkese 
teşekkür ediyor sizleri saygı ve sevgi ile 
selamlıyorum dedi.”

,3 Mayıs 2019 Cuma günü yapılan 
organizasyonda konuşmaların ardından 
TVİT üyelerine bu güzel anlamlı 
organizasyon için plaket takdim edildi. 
Plaketi TVİT sözcüsü Murat İslam Okul 
Müdürü Cemile Kahyaoğlu’nun elinden 
aldı. Özel Annelere anneler günü anısına 
çiçek dağıtıldı. Kahvaltı programının 
ardından müzik eşliğinde hem özel 
öğrenciler hem de veliler TVİT üyeleri 
ile birlikte horon teperek doyasıya 
eğlendiler. 

Ahmet KAMBUROĞLU
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Kıymetli Hemşehrilerimizin 
ve tüm İslam Aleminin 
Ramazan Bayramını 

tebrik ederim

Av. Ayşe Sula 
KÖSEOĞLU

Ramazan Bayramınız 
mübarek olsun

www.ozernakliyat.comwww.ozernakliyat.comwww.ozernakliyat.comwww.ozernakliyat.comwww.ozernakliyat.com
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NİSAN’DA gerçekleştirilen olağan 
genel kurul sonuna İhlas Haber 
Ajansı Trabzon Bölge Müdürlüğü’nde 
Haber Müdürü olarak görev yapan 
Ersen Küçük, Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti’nin yeni başkanı oldu

TURGUT YENİDEN ADAY OLMADI
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nin 

olağan kongresi Hamamizade 
İhsanbey Kültür Merkezi’nde 
yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başlayan 
kongrede divan başkanlığına Osman 
Çavuşoğlu getirildi. Kongrede faaliyet 
raporunun okumasının ardından 
gelir gider bilançolarının ibrazının 
ardından seçime geçildi. 360 üyenin 
oy kullanma hakkının bulunduğu 
kongrede mevcut başkan Yusuf 
Turgut yeniden aday olmadı.

 ERSEN KÜÇÜK 68 OY ALDI

Ersen Küçük, Halil İbrahim İleli, 
Ahmet Külekçi ve Miraç Özağcı 
yarıştığı kongrede 240 üye oy 
kullandı. Yapılan seçim sonucunda 
Ersen Küçük 68 oy ile Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni başkanı 
oldu. Seçimde Halil İbrahim İleli 61, 
Ahmet Külekçi 61, Miraç Özağcı ise 50 

oy aldı. Devraldıkları 
bayrağı daha 
yukarıya taşımak 
için çalışacaklarını 
belirten Ersen 
Küçük, “Sorunları 
ve beklentileri 
biliyoruz. Bunları 

birlikte çözeceğiz” dedi. Yapılan 
devir teslim töreni ile görevi Yusuf 
Turgut’tan devralan Ersen Küçük 
ve yönetimi ardından görev dağılımı 
gerçekleştirdi.

YÖNETİM ŞU İSİMLERDEN 
OLUŞTU
Yönetimdeki görev bölümü ile 

şu şekilde oluştu: Ersen Küçük 
(Başkan), Asım Kemal Güner (Başkan 
Yardımcısı), Hakan Yoloğlu (Başkan 

Yardımcısı), Ahmet Kamburoğlu 
(Başkan Yardımcısı), Ayşegül 
Özdoğan Yıldırım (Genel 
Sekreter), Fatih Turan (Mali 
Sayman ve Lokal-Personel 
Sorumlusu), Şakir Bostancı 
(Genel Koordinatör), Fatih 
Doğan (Kültür ve Sosyal İşler 
Sorumlusu), Aydın Akdeniz 
(Üye).

KARADENİZ Teknik Üniversitesi 
(KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman 
Baykal, beraberinde Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Asım Örem ile Prof. Dr. 
Halil İbrahim Okumuş ile Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti

Yeni başkan Ersen Küçük ve 
yönetim kurulu üyelerine hayırlı 
olsun temennilerinde bulunan Rektör 
Baykal, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi 
Hastanesi’nde yapımı süren otopark 

projesine ilişkin bilgi verdi, çalışmaların 
tamamlanarak yaklaşık 1500 araç 
kapasiteye sahip otoparkın, 2020’de 
hizmete gireceğini belirtti. Baykal, 
“Geçen sene temellerini attığımız 
kapalı otopark projesinin kısa zamanda 
tamamlanması bekleniyor. Bu proje 
sayesinde üniversitenin otopark 
ihtiyacının büyük oranda karşılanması 
amaçlanmaktadır” dedi.

TGC Başkanı Ersen Küçük ise 

Rektör Baykal ve beraberindekilerin 
ziyaretinden duymuş olduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Karadeniz 
Teknik Üniversitesi’nin bölgenin 
en önemli üniversitelerinden biri 
olduğunu vurgulayan Küçük, “Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti olarak KTÜ ile 
şehrimizin gelişmesine katkı sunma 
noktasında olabilecek her türlü projede 
yer almak bizleri memnun edecektir” 
şeklinde konuştu.

YENİ BAŞKAN ERSEN KÜÇÜK

TGC’de Bakan Soylu’ya ziyaret
TRABZON Gazeteciler 

Cemiyeti Başkanı Ersen 
Küçüm İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu’yu ziyaret 
etti. Küçük cemiyete sonuna 
kadar destek olacağını söyledi

KÜÇÜK VE YÖNETİMİNE 
BAŞARI DİLERİ
4 Nisan’da gerçekleştirilen 

olağan genel kurul ile 
birlikte Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanlığına seçilen 
Ersen Küçük, İçişleri Bakanı 
Trabzon’un evladı Süleyman 
Soylu’yu ziyaret etti. İçişleri bakanlığında 
gerçekleşen ziyarete yönetim kurulu üyesi 
Ahmet Kamburoğlu ve Trabzon Gazeteciler 

Cemiyeti Danışmanı Erhan Esaspehlivan 
da katıldı. Bakan Soylu ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirirken, yeni görevinde 
Ersen Küçük ve ekibine başarılar diledi.

HER TÜRLÜ 
DESTEĞİ VERECEĞİM
Bakan Soylu, Trabzon 

basınının ülkedeki konumuna ve 
değerine vurgu yaparken, “Her 
türlü konuda her zaman Trabzon 
Gazeteciler Cemiyetimiz başta 
olmak üzere basın mensubu 
kardeşlerimizin yanındayız, 
destekçisiyiz. Cemiyetiniz ile ilgili 
sorunları biliyorum. Bu konuda 
da her türlü desteği vereceğim” 
dedi. Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, 

ziyaretin anısına Bakan Süleyman Soylu’ya 
plaket takdim etti ve şehrimize yaptığı 
katkılar için teşekkür etti.

Dila Baran
hayırlı olsun dedi

TÜRK Kızılayı Doğu Karadeniz Bölge 
Kan Merkezi Müdürü Dila Baran, Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti yönetim kuruluna 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti başkanlığına seçilen 
Ersen Küçük ve yeni yönetim kurulunu tebrik 
eden Baran, ayrıca Başkan Küçük’e fincan 
takımı hediye etti. Başkan Ersen Küçük de bu 
nazik davranışı için Dila Baran’a teşekkür etti.

Rektör Baykal Cemiyet’te

Ramazan Bayramınızı
en içten dileklerimle kutlar; 
sağlık, huzur ve senlikler dilerim.

Erkut ÇELEBİ
Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Zorluoğlu: ‘Basınla yakın
mesai içinde olacağız’

KKTC Trabzon Başkonsolosu’ndan TGC’ye ziyaret

bin yıldan fazla dönüyorsun…
Acaba biz seni anlamıyor muyuz? Dönerek 

üzerinde bulunanları atmaya çalışıyorsun da 
buna yer çekimi mi engel oluyor?

Eğer bu durum böyleyse bize işaret ver 
diyeceğim de nasıl bir işaret vereceksin ki… 

Yani vermiş olduğun işareti biz anlayacak 
mıyız? 

Evet, nerede kalmıştık… He seni düşünüyor-
dum… Oturdum geçen günü senin üzerinde…

Düşüncelere daldım gittim… Senin üzerinde 
bir nokta bile olmayan ben, hayatımda bir olum-
suzluk gördüm mü basıyorum kalayı…

Acaba sen dedim; bu kadar riyakâr ve ne 
dediği belli olamayan insanın üzerinde gezin-
mesine tepki gösteriyor musundur?

Yoksa şu depremler, felaketler bu nedenle 
mi?

Biz anlamıyoruz…
Ah be dünya… Keşke Mars gibi olsaydın 

diyeceğim ama malum şu NASA ikide bir insan 
yollamaya çalışıyor orayada… 

Astronot diyorlar gönderecekleri adama…
Uyar onu… Gezegenler arası haberleşme-

niz nasılsa ona söyle… Gelen insanı almasın 
üzerine…

Bak alırsa, sonra sana uyarmadın beni 
“Akrabam” demesin…

Tek tek anlat bu insanları oraya gelmeye 
başlarsa… 

Sınırlar olacak…
Ülkeler olacak…
Zenginler ve fakirler olacak… Ölen çocuklar, 

gösteriş yapan krallar... 
Hepsini söyle… 
Daha neler neler bak sen 5 bin yıldır nelere 

şahit oldun…
Yani 8 Milyar insan var üzerinde ve bunun 

yaklaşık bin katı gelmiş geçmiş senden…
Ne savaşlar gördün ve gömdün içine… 
Uyar uyar Mars’ı… 
 “Yok be Şükrüm… Ben yoruldum üzerim-

den birkaç g… gidecek sorun değil” diyorsan vay 
haline Mars’ın…

Sahi dünya nasıl katlanıyorsun bu kadar 
puşta… Harbiden merak ediyorum…

Bu kadar çocuk istismarcısı, politikacı, 
yalancı, dolandırıcı, üçkâğıtçı… Var da var tabi… 

Zor dimi onlara kucak açmak… 
Ah be dünyacık… Ne gerek vardı oluşma-

na… Bak sen olmasan Filistin’de, Suriye’de, Afri-
ka’da… Amerika’nın savaş açtığı diğer ülkelerde 
bu kadar çocuk ölmeyecekti be gözüm… 

Sömürü düzeni olmayacaktı, emperyalist 

düzen oluşmayacaktı…
Halkları sömüren kan emiciler, hırsızlar… 

Hiç olmayacaktı…  
Keşke doğmasaydın, hiçbir zaman kâinat-

tan silinmeyecek ve “Astra Tarihin” utanç olarak 
yazacağı insanı üzerinde barındırmasaydın…

Sadece üzerinde hayvanlar yaşasaydı…
Aslında ben neden yağmur yağdığını biliyo-

rum… Ağlıyorsun bu kadar haksızlığa, hem de 
hıçkıra hıçkıra… 

Diğerleri anlamıyor seni, ama ben seni 
anlıyorum dünya merak etme…   

Dertleşmek istersen Güneşle haber yolla… 
Ben sana gelirim onun ışığıyla, koşarım bahar 
papatyalarının arasında senin üzerinde… Hem 
hiçbir çiçeği ezmeden… Geriye şu yobaz, barbar 
betonistlerin gözünden kaçmış ağaçlara sarıl-
dım mı anla ki sana sarıldım dünya…

Bugün seni düşündüm dünya…
Ne kadar sıkıntılı bir gezegenmişsin öyle… 
Diğer, akraba toplulukların sana göre çok 

şanslıymış…
Sense onlara göre, baya bahtsız bir gezegensin… 
Diğerlerinde yaşam yok… Yani canlı, insan yok…
Bu nedenle senden çok şanslılar “be dünyacık…” 

Anlıyorum seni, sende bu durumun farkındasın ve 5 

DÜNYAYA 
MEKTUP 

Şükrü ÜÇÜNCÜ

Genç’e başarı 
dilediler

TSİAD’dan 
destek ziyareti

TRABZON Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen 
Küçük ve yönetim kurulu üyeleri kendilerinden   hafta 
önce yeniden Ortahisar Belediye Başkanlığına seçilen 
Ahmet Metin Genç’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 
Bakan Ahmet Metin Genç, Trabzon basınının gücüne 
vurgu yaparken, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nin 
de şehirde ne kadar etkin ve önemli olduğunun 
altını çizdi. Halkın teveccühü ile yeniden göreve 
seçilen Genç’e başarılar dileyen Küçük ve yönetimi 
Trabzon’un katma değerini arttıracak her türlü proje 
ve çalışmalarda yanlarında olacaklarını dile getirdi.

TRABZON Sanayici ve İş Adamları Derneği 
(TSİAD) Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. 
Ziyarete Başkan Sırrı Eren ve yönetim kurulu üyeleri 
katıldı. Başkan Eren görevi devralan Başkan Küçük’e 
hayırlı olsun dileklerinde bulunarak sanayici ve iş 
adamları olarak her zaman yanında olduklarını ifade 
etti. Başkan Küçük, ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek her zaman sanayici ve iş adamları ile 
beraber hareket edeceklerini söyledi.

TRABZON Gazeteciler 
Cemiyeti yönetimi, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu’na ‘hayırlı 
olsun’ ziyareti gerçekleştirdi

Ersen Küçük 
başkanlığındaki Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti 
Yönetim Kurulu, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu’na hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu. 
Başkan Zorluoğlu, hemen 
hemen aynı günlerde göreve 
geldiklerini söylediği Başkan 
Küçük ve yönetimine, nazik 
ziyaretleri için teşekkürlerini 

bildirdi. Zorluoğlu, bugüne 
kadar üstlendiği farklı 
görevlerde, basınla sürekli 
yakın mesai içerisinde, 

karşılıklı iyi niyet ve anlayış 
çerçevesinde ilişkiler 
yürüttüğünü, Trabzon’da 
da aynı yaklaşımı takip 

edeceğini ifade 
etti.

Cemiyetle 
alakalı 
belediyenin 

yetki alanına giren sorunlarını 
aktardıkları Başkan 
Zorluoğlu’na, yeni görevinde 

başarı ve kolaylık dileyen 
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Ersen Küçük 
ve cemiyet yöneticileri 
de ilerleyen dönemde 
yürütecekleri çeşitli projeler 
için belediyeden de destek 
beklediklerini dile getirdiler.

TRABZONGazeteciler 
Cemiyeti’ni ziyaret ederek 
TGC Başkanı Ersen Küçük, 
Başkan Yardımcıları Hakan 
Yoloğlu, Ahmet Kamburoğlu 
ve Genel Sekreter Ayşegül 
Özdoğan Yıldırım ile görüşen 
Erden, yaşadıkları ulaşım 
sorununa değindi. KKTC Trabzon 
Başkonsolosu Zalihe Erden, 
“Trabzon’dan Kıbrıs’a direkt uçuş 
yok. Maalesef bunun eksikliğini 
yaşıyoruz. Ordu-Giresun 
Havalimanı’nda 2017 yılında direkt 
sefer vardı fakat kaldırıldı. Bu biraz 
tezat oldu. Konsolosluk kuruldu, 
seferler kaldırıldı. Artık aktarmalı 

gidip geliyoruz. Yaklaşık 25 bin 
Karadeniz vatandaşı Kıbrıs’ta 
yaşıyor, az değil. Aktarmalı 
uçuşlarda hem bilet fiyatı yüksek 
hem zaman açısından sıkıntı 
oluyor. Benim bir gidip gelmem 
iki günümü alıyor. Ulaştırma 
Bakanımız nezdinde direkt 
hatlarla ilgili girişimler yapıldı ama 
bizi aşan durumlar da oluyor. 
İnşallah Trabzon’dan direkt 
sefer konulur. Biz Trabzon’dan 
olmasını Ordu’ya göre daha 
doğru buluyoruz. Çünkü Kıbrıs’ta 
bulunan Karadeniz nüfusunun 
çoğunluğu Çaykara ve Araklı 
tarafından” şeklinde konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu 
Zalihe Erden, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti

Halkımızın ve ihracat camiamızın 
Ramazan Bayramı’nı kutlar; sağlık, mutluluk 
ve başarılar getirmesini dileriz.

Sevdiklerinizle 
birlikte mutlu 

bayramlar dileriz…
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M.Şadan EREN 
(Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı)  

Eyyüp ERGAN 
(Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı)

Özer BAYRAKTAR 
Europcar temsilcisi)

Sebahattin ARSLANTÜRK 
(Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı)

Cemile ERTÜRK 
(Vatan Çay)

Halil Kibar GÜVEN 
(Gündönümü Tur)

Aslı GÜRHAN ŞAHİN 
NORDEST Organizasyon)

Trabzon turizmi 
hamle bekliyor

Seyyare SUNGUR 
Fındık Ocağı)

SÜMELA MANASTIRI 
VE AYASOFYA
Tarihin en eski kentlerinden biri 

olarak bilinmesine rağmen, bunun 
binlerce yılda getirdiği değerlerin 
büyük bölümünün yok edildiği 
Trabzon’da, buna rağmen gelişmeye 
müsait olan turizm hareketi için 
yeni arayışlar ve yeni anlayışlar 
gerektiği bildirildi. Başta Sümela 
Manastırı ve Ayasofya olmak üzere 
kısıtlı sayıdaki tarihi eserleri dini 
inançları nedeniyle gezip görmek 
isteyen batılı turistlerin müzenin 
camiye dönüştürülmesi, Sümela’nın 
da restorasyon için uzun süre 
kapalı tutulması, uluslararası tur 
firmalarının ziyaret programından 
çıkarılması sonucu büyük 
azalma gösterdi.

TURİZMİ ETKİLEYEN 
OLAYLAR

1989’da Sarp Sınır Kapısı’nın 
açılmasından sonra belirli bir 
yoğunluğa ulaşan başta Rusya 
olmak üzere eski Doğu Bloku 
ülke vatandaşlarının gelişleri 
fuhuş bahanesi ile adeta 
tamamen ortadan kaldırılması 
da bölge turizmine darbe 
vurdu. Özellikle Nevruz tatilinde 
Türkiye’yi ve de Trabzon’u tercih 
eden İranlıların da eğlenecek 
yer bulamamaları, büyük oranda 
başka illere ve Batum’a kayması 
nedeniyle Trabzon turizmi bir 
olumsuzluğu daha yaşadı.

TURİZM HAREKETİ 
Son umut Ortadoğu 

ülkelerinden gelen Arap turistler 
oldu. Özellikle dağ ve yayları tercih 
eden Arap turistlerin beklentilerine 
tam olarak cevap verilememesi, 
ayrıca bunların Trabzon’dan konut 
satın alarak konaklamalarını 
buralarda yapmaya başlamaları da 
son umutları tüketme noktasına 
getirdi. Bu şartlar altında 
Trabzon’daki turizm hareketinin 
yeniden ve farklı bir anlayışla 
dizayn edilmesi konusu gündeme 
geldi. Konaklama tesislerinin dağ 
ve yaylalar yerine daha çok sahil 
kesiminde ve şehir içlerinde olması 
Arapları bu gibi yerlerin olduğu 
şehirlere yöneltmeye başladı.

Yeni arayışlar ve yeni 

anlayışlarla ilgili olarak görüşlerine 
başvurduğumuz sektör temsilcileri 
özetle şunları söylediler:

M.Şadan EREN (Trabzon Ticaret 
ve Sanayi Odası Meclis Başkanı)  

Turizmi çeşitlendirmek 
zorundayız. Çünkü turist farklılık ve 
çeşitlilik ister. Kalkınma için turizmi 
çok iyi kullanmamız gerekiyor. 
Ancak bunu tam olarak yapabiliyor 
muyuz? Hayır. Sahip olduğumuz 
doğal kaynakları kullanarak mutlaka 
çeşitlilik yaratmamız lazım. Kısa 
vadede çok para kazanma hesabı 
üzerine değil de, uzun vadeli ve 
sürdürülebilir turizm hareketine 
odaklanmalıyız. 

Hatta 
bu işi çocuklarımıza miras olarak 
bırakacak şekilde dizayn etmeliyiz.

Sebahattin ARSLANTÜRK 
(Trabzon Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı)

Doğal kaynaklarımızı 
zerresine kadar yaygın turizmin 
hizmetine sunmalıyız. Bunun için 
öncelik bu kentte yaşayanlara, 
turizm hizmeti verenlere turizm 
bilincini aşılamalıyız. Her zerresi 
dediğim tarihi güzellikle ve doğal 
kaynaklarımızdan farklılıklar 
yaratarak turiste sunmalıyız. 
Araklı’daki şifalı Mahura suyu 
iç turizme, Sümela’dan akan 
sular yabancılara yönelik 
değerlendirilebilir.  Dünyanın çeşitli 
yerlerinde kutsal su, ayazma suyu 
denilerek şişelerde  ziyaretçilere 

satılmıyor mu? Satılıyor. O zaman 
biz niye bunu yapmıyoruz? Bunları 
ön plana çıkaralım. 

Eyyüp ERGAN (Trabzon Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı)

Turist farklılıklar beklediği için 
yeni arayışlar ve yeni anlayışlar 
gerekli. 4 mevsim turizmin 
yapılabileceği imkanlara sahip bir 
yöredeyiz. Trabzon’da denizinden, 
yaylasından, dağına kadar bunlar 
mevcut. Gittiği yerde farklılıklar 
görmek, yaşamak isteyen turistlere 
fındığımızı, çayımızı, doğamızı, 
yaylalarımızı sunabilmeliyiz. Hem de 
hiç görmediği, bilmediği farklılıklarla.

Halil Kibar GÜVEN 
(Gündönümü Tur)
Turiste gezmediği, görmediği 

alanlar yaratmalıyız. Bunlar 
ancak farklı anlayış ve arayışlarla 
mümkündür. Ancak bu arayışlara 
geçmeden önce elimizdeki mevcut 
olanları bile rantabl bir şekilde 
değerlendirebildiğimizi söylememiz 
asla mümkün değildir.

Turistler iyi otelleri her yerde 
bulabilirler. Ancak buraya gelenler 
dağları, yaylaları istiyorlar. Turisti 
şehirde görebiliyor musunuz? Çok 
az. Zaten bu şehirde bu şartlarda 
gezebilmek bile mümkün değil. 
Bakın en zengin mutfaklardan 
birisi de Karadeniz’dedir.  Doğaya 
endekslidir. Denizi vardır. Yaylası 
vardır. Eti vardır, tarımı vardır. 
Biz kaybolmaya yüz tutmuş 
yemeklerimizi bir araya toplayıp, 
turizme sunabilsek büyük bir iş 
başarmış oluruz.

Seyyare SUNGUR (Fındık Ocağı)
Fındık Türkiye için ekonomik 

anlamda çok değerli bir ürün. 
Karadeniz fındık bahçeleri ile kaplı. 
Ancak fındığı sadece satmakla 
ekonomik kazanç sağlanmaz. Fındığı 
turizmle birlikte değerlendirebilirsek, 
ayrı bir ekonomik katkı sağlanır. 
Bunun için fındığımızı başta çikolata 
olmak üzere yiyeceklerimizde 
farklı şekilde kullanmalıyız. Fındık 
bahçelerimizi otantik bir anlayışla 
turizmin hizmeti sunmalıyız. Turist 
üzerine keşanı atıp, peştamalı 
bağlayıp, sepeti alıp daldan fındığı 
toplamalı. Bunun için de bir bedel 
ödemeli.

Cemile ERTÜRK (Vatan Çay)
Bölgemize gelen yerli ve yabancı 

turistlere çay işleme tesislerinin bir 
kısmı kapılarını, bahçelerini açmaya 
başladı. Bunu daha da farklı hale 
getirmeliyiz. Bu hem turist için 
bir farklılık yaratmaktır. Ama aynı 
zamanda dünyanın en organik çayı 
olan çayımızın da tanıtımına katkı 
sağlamak, pazarını artırmak için 
görev yapmak demektir.

Özer BAYRAKTAR 
(Europcar temsilcisi)
Fındığımızın içeride tanıtımı için 

Trabzonspor’un borsamızın desteği 
ve “Resmi Yiyeceğimiz Finduk” 
sloganı ile 8 yıldır yaptığı tanıtım 
çalışmasının benzerini ülkemize 
gelen Arap turistler için de yapmayı 
karar verdik. Tamamen Arapça 
yazılmış ve fındığın yararları ile ilgili 
bilgileri içeren broşürlerinde yer 
aldığı 25-30 gramlık paketleri, araç 
kiralayan tüm Arap müşterilerimize 
vereceğiz. Araplar fındığı pek 
bilmiyorlar. Önce öğrenmelerini, 
sonra tüketmelerini, dahası 
tanıtarak pazarını genişletmelerini 
sağlayacağız.

Aslı GÜRHAN ŞAHİN (––
Bu bölgeye, Trabzon’a gelen 

özellikle Arap turistler kent 
merkezlerinde değil, dağ ve 
yaylalardaki tesislerde kalmak 
istiyorlar. Ancak buralarda bu 
ihtiyaca cevap verecek tesisler 
maalesef mevcut değil. Buralardaki 
imkanlar çok kısıtlı. Buraya gelenler, 
‘Zaten şehirde yaşıyorum. Burada 
da benzeri şekilde zaman geçirecek 
isem buraya neden geldim?” diye 
soruyorlar. Böylelikle bir gelen bir 
daha gelmemeyi tercih ediyor. Onun 
için farklılığımızı teşkil eden dağ ve 
yaylalarda hem tesisler kurmak, 
hem de bunları donanımlı halde inşa 
etmek gerekiyor. Tabii bu donanım 
için de hizmet verecek insanların 
anlayışını, davranışını da çok ama 
çok düzeltmemiz gerektiğini 
söylememe bile gerek yok.

 EL VE GÖNÜL BİRLİĞİ İLE 

ÇOK ÇALIŞARAK,

ÇOK ÜRETEREK,       

   BİR BÜTÜN HALİNDE, 

HER ALANDA ÇOK KAZANARAK;

        BÜYÜK VE KALKINMIŞ BİR TÜRKİYE ÜLKÜSÜ İLE 

BAYRAMINIZI KUTLAR, SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLERİZ.

TRABZON TİCARET BORSASI

Ömer ALTUNTAŞ
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TRABZON RAMAZAN’DA
BİR BAŞKA GÜZELDİ

RAMAZAN başlangıcında 
düzenlediği basın toplantısında 
‘Trabzon Ramazan’da bir başka 
güzel’ sloganıyla yola çıktıklarını 
açıklayan ve ay boyunca hayata 
geçirecekleri etkinlikleri sıralayan 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, 
2019 Ramazan’ında Ortahisar 
ilçesi İpekyolu Fuar Alanı’nda 
oluşturdukları Ramazan Sokağı ile 
Trabzonlu hemşehrilerini yeni bir 
anlayışla buluşturduklarını söyledi.

Osmanlı’dan günümüze 
ulaşan Ramazan geleneklerini, 
toplumun geneline olduğu kadar, 
kadınlara, gençlere ve çocuklara 
yönelik özel programlarla 
gelecek kuşaklara aktarmayı 
amaçladıklarını kaydeden Başkan 
Zorluoğlu, şehir merkezinde ve 
ilçelerin tamamında kurulan iftar 
sofralarında hemşehrileriyle 
oruç açmaktan ve sonrasındaki 
etkinliklerde keyifli vakit 
geçirmekten büyük memnuniyet 
duyduklarını ifade etti.

Ramazan boyunca, her 
akşam Kur’an-ı Kerim tilavetiyle 
başlatılan etkinliklerin, iftar 

yemeklerinin ardından, her akşam 
için ayrı bir planlamayla sürdüğünü 
ve beklentileri karşılayacak 
şekilde tamamlandığına işaret 
eden Zorluoğlu, “Ramazan’ın 
manevi iklimine uygun, kimseyi 
rahatsız etmeyecek şekilde 
etkinlikler planladık. Bu kapsamda 
birbirinden ünlü sanatçıların 
musiki dinletileri, dinî sohbetler, 
Mesnevi’den hikâyeler, Hacivat-
Karagöz, meddah, ortaoyunu 
gibi geleneksel etkinliklere, 

çocuklarımız için eğlenceli vakit 
geçirebilecekleri ve Ramazan’ı 
güzelliklerle hatırlamalarına 
vesile aktiviteler ekledik. Çocuk 
iftarı, tekne orucu, annelere 
özel iftar, gençlere yönelik iftar 
gibi programlara ben ve eşim 
de katılarak toplumun farklı 
kesimleriyle bir araya geldik. 
Velhasıl Ramazan’ın birleştirici 
yönünü daha ön plana çıkarmaya, 
beraberliği pekiştirmeye ve 
bereketi paylaşmaya çalıştık” dedi.

Ramazan Sokağı’na, iftar 
sofralarına ve sonrasındaki 
programlara yoğun ilgi gösteren 
hemşehrilerine teşekkür eden 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, 
bundan sonraki Ramazan’larda 
da zengin içeriğe sahip, 
geniş kitlelere ulaşabilecek 
etkinlikler planlayacaklarını dile 
getirerek, tüm İslam âleminin 
ve hemşehrilerinin Ramazan 
Bayramı’nı kutladı.

İyi ki sonuna gelmişim.
İyi ki ayağımı çamura bulaştırmamışım.
İyi ki kalemimizden yağ damlamamış.
İyi ki yalaka olmamışız.
İyi ki dalkavukluk yapmamışım.
İyi ki kalemi satmamış, satmak zorunda bırakılmamışım.
İyi ki bugünkü değil o günkü Anadolu Ajansı’nda habercilik yapmı-

şım. 
İyi ki AK ajans çalışanı olarak anılmamışım (gerçi o zaman AK 

Parti yoktu).
İyi ki d dönem de ki Sabah Gazetesi’nde çalışmışım, yandaş medya 

mensubu olmamışım.
İyi ki Habertürk’de alnımızın akıyla, onurumuzla haberlere imza 

atmışım.
Şimdi bu kurumlarda çalışan emekçi arkadaşlarımıza haksızlık 

yapmayalım.
Belki bir çoğuda yapılan bu yakıştırmalardan rahatsızdırlar, onların 

ki ekmek parası sonuç olarak tüm olumsuzluklara rağmen.
İyi ki gazeteci olmuşum diyebiliyorum.
Ama meslek giderek yozlaşıyor. Kalemler özgürce yazamıyor. 

Eleştiri yapamıyor, talimatla yazılar yazılıyor, gazetelerin köşelerinden 
yağlar akıyor. Bu nedenle meslekteki saygınlık giderek azalıyor.

Son dönemlerde yaşanan ekonomik sıkıntı basın sektörünü de 
derinden etkiledi. Ülkenin çeşitli bölgelerinde yerel gazeteler kapılarına 
kilit vurmaya başladılar. Ulusal gazeteler küçülüyorlar. Yaşanan bu 
gelişmeler sonucunda işsiz kalan meslektaşlarımızın sayısı giderek 
artıyor.

Medya tekelleşmeye doğru gitmeye başladı. 2000’li yıllardan 
önce iktidarları ve muhalefette kalan partileri destekleyen gazetelerin 
sayıları hemen hemen aynı oranda olmasına karşın bugünkü durum 
o kadar farklı ki! Memlekette yayın yapan TV ile yazılı basının yaklaşık 
yüzde 90’ı açık bir şekilde iktidar partisi AK Parti’nin kontrolü altında. 
Artık yerel gazeteler bile o yörüngeye girdi. Yani bir “yandaş medya” 
gerçeğini herkes kabul ediyor.

Yakın bir geçmişte aramızdan ayrılan arkadaşlarımız, abilerimiz 
oldu.

Ahmet Kayacık ömrünü mesleğe verdi. Dağlarda yaylalarda en 
ücra yerlerden ilginç haberlere imza attı. İnsan hikayelerini ekranlara 
taşıdı, Karadeniz’in dağlarını yaylalarını ülkenin gündemine taşıdı. 
Bölge turizminin gelişmesi için elinden geleni yaptı, kimseye eğilmedi, 
bükülmedi, sadece mesleğini yaptı.

Turgut Özdemir bizim camiamızda onu herkes Turgut hoca olarak 
bilir. Öğretmenliği ve futbol antrenörlüğünü bıraktı kendini bu mesleğe 
adadı. Anadolu Ajansı’nın foto muhabiri idi çektiği ilginç ve enteresan 
fotoğraflarla adından söz ettirdi. Haber fotoğrafı dalında son yıllardaki 
en önemli isimlerden biriydi. Sadece bölgenin değil tıpkı ortak arkada-
şımız foto muhabiri Ali Kılıç gibi çektiği fotoğraflarla adından söz ettirdi. 

Turgay Mürtezaoğlu, herkesin “Turgay abisi, çok fazla meslektaş-
ları arasında görünmezdi, iş disiplini ile ön plana çıksa da, Hürriyet ve 
sonrasında DHA bölge müdürü olarak tabiri caizse ölene kadar çalıştı. 
Bölgedeki önemli haberlere imza atan DHA’nın başında hep o vardı. 
Kimseye eyvallahı olmayan, eğilmeyen, bükülmeyen bir duruşu vardı. 
Yıllarca yaptığı mesleğin hakkını veren en önemli gazetecilerden biri 
olarak hatıralarımızda kaldı. 

Şimdi hayatta değiller. Mekanları cennet olsun.
Şimdi Ahmet Kayacık’ın NTV’si, Turgut hocamın AA’sı, Turgay Mür-

teza’nın DHA’sı yandaş medya kategorisinde anılmaya başlandılar. 
Siyasi görüşlerini bildiğim için, eminim Ahmet Kayacık’ın, Turgut 

Özdemir’in, Turgay Mürtezaoğlu’nun kemikleri sızlıyordur şimdi.
O nedenle…
Siz yaşamı “bayram” tadında yaşamak için elinizden geleni yapın. 

Hayat çok kısa o nedenle siz kin ve düşmanlığı, ötekileştirmeleri 
bırakın. Sahile gidin, yosun kokusunu içinize çekin. “Mutluluk bankında” 
oturun, denizi seyredin, Faroz’a takılın karabataklara, martılara ekmek 
atın. Dağlara çıkın, yaylalarda rengarenk çiçekler arasında yürüyün, 
eşinize, dostunuza, sevgilinize çiçek toplayın, zifinden buket, papat-
yadan taç yapın, hiç gitmediğiniz yollara sürün aracınızı, geçtiğiniz 
tünellerde dilek tutun, hatta olmayacak hayaller kurun, adımlarınızı 
mutluluk için atın, kırmayın dökmeyin, pişmanlıklar yaşamayın, yaşat-
mayın. Şunun şurasında ömür dediğin nedir ki, 3 günlük dünya.

Yani her günü bayram tadında yaşayın.
Herkese iyi bayramlar.

YANDAŞ 
MEDYA

Kenan TAŞKIN    

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Trabzon’da farklı bir Ramazan atmosferi 
oluşturdu. Alışılmış iftar sofraları kurmakla yetinmeyen belediye, geleneksel 
Ramazan etkinliklerini ve farklı kesimlere yönelik özel programları Trabzon 
halkının faydasına sunarak renkli bir Ramazan ayı yaşattı
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Ramazan Bayramınız 
mübarek olsun...

Bayramınızı 
en içten dileklerimizle kutlar, 

sağlık, mutluluk
 ve esenlikler dileriz.

Bayramınız 
kutlu olsun...

Ramazan Bayramınızı en 
içten dileklerimle tebrik eder; 
sevdiklerinizle birlikte sağlık, 

mutluluk ve huzur dolu 
bayramlar dilerim.

Ramazan Bayramınızı en 
içten dileklerimle tebrik eder; 
sevdiklerinizle birlikte sağlık, 

mutluluk ve huzur dolu 
bayramlar dilerim.

Ramazan Bayramınızı en 
içten dileklerimle tebrik eder; 
sevdiklerinizle birlikte sağlık, 

mutluluk ve huzur dolu 
bayramlar dilerim.

Ramazan Bayramınızı en 
içten dileklerimle tebrik eder; 
sevdiklerinizle birlikte sağlık, 

mutluluk ve huzur dolu 
bayramlar dilerim.

Ramazan Bayramınızı en 
içten dileklerimle tebrik eder; 
sevdiklerinizle birlikte sağlık, 

mutluluk ve huzur dolu 
bayramlar dilerim.

Adnan BAYRAM
Bayram Otomotiv

Selahaddin ÇEBİ
Ortahisar Belediye 
Başkan Yardımcısı
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Ramazam Bayramınızı 
en içten dileklerimizle kutlarız

Sağlık, mutluluk
 ve huzur dolu 
bayramlar dileğimizle...

TRABZON SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU

Bayramınız kutlu olsun...
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TRABZON ŞUBE BAŞKANI ALİ KAAN

Mübarek Ramazan 
Bayramınızı tebrik eder, 
sağlık, mutluluk, 
huzur getirmesini
temenni ederiz...
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AYAKKABISI YIRTILAN HAKEME AYAKKABISINI VERDİ, KENDİSİ MAÇI ÇORAPLA TAMAMLADI

BÖYLE MAÇ GÖRÜLMEDİ! TÜM GÖZLER ONLARIN ÜZERİNDEYDİ…

BÖYLE FEDAKARLIK
GÖRÜLMEDİ
BÖYLE FEDAKARLIK
GÖRÜLMEDİ
BÖYLE FEDAKARLIK
GÖRÜLMEDİ
BÖYLE FEDAKARLIK
GÖRÜLMEDİ
BÖYLE FEDAKARLIK
GÖRÜLMEDİ

KARDELENLER ORKESTRASI!

O, “Allah bana tek bir haram puan nasip etmesin” diyen.
O, Trabzonspor’a 82 puan toplayıp şampiyon olduğu 

2010-2011 sezonundan sonra en çok puanı toplayan.
O, takımı sabote eden ancak taraftarın da resmen taptığı 

Onur ve Burak Yılmaz’ı takımdan uzaklaştırdı. Çok radikal 
karar olmasına rağmen dik durdu. 

O, “Bilsem ki takımı şampiyon yapacak yine de bazı 
şeylere göz yummam. Kimse Trabzonspor’dan büyük 
değildir” deyip, en öneli mevki olan kaleye hiç tecrübesi 
olmayan 23 yaşındaki Uğurcan Çakır’ı yerleştirdi. O, Uğurcan’ı 
da kendini kral zannedenlere inat o genç yaşına rağmen 
kalesinde devleştirdikçe devleştirdi.

O, 1998 doğumlu Hüseyin Türkmen diye birini sürdü 
sahaya. Kimsenin tanımadığı. Arkasında durdu, her maçta 
oynattı ve bugün çok da önemli olmasa da Milli Takım’ın 
kapısını aralayan bir genç kazandırdı. 

O, her sezon başı gelişsin diye başka takımlara kiralanan 
bir Abdulkadir Parmak’ı as kadroya dahil etti. Bugün herkese 
Trabzonspor’un yeni Luka Modric’i dedirtti. 

O, Yusuf ve Abdulkadir Ömür’e yeniden hayat verdi. 
O, Rıza Çalımbay ve Ersun Yanal’ın ne hikmetse bir türlü 

gözüne giremeyen Jose Sosa’ya takımın kaptanlığını verdi. İlk 
11’e alınmayan Sosa’nın, adeta bir orkestra şefi gibi takımı 
nasıl yönettiğini izletti bizlere. 

O, sezon başında ‘kümede kalsak yeter’ denilen takımla 
herkese çok şey ispatladı.

O, herkesin devreye girmesiyle resmen zorla şampiyon 
yapılan Galatasaray’ı, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı yendi. 

O, Trabzonspor’a son 8 yılının en başarılı dönemini 
yaşattı. 

O, 3 sezonun ardından takımı Avrupa kupalarına taşıdı.
O, Trabzonspor’un ne anlama geldiğini tekrardan 

Türkiye’ye hatırlattı.
O, Türkiye’de taraflı tarafsız herkesin sempati duyduğu 

bir Trabzonspor’u oluşturdu.
O, boş mukaveleye imza atacak kadar bu kenti 

sahiplenmiş bir evlat. 
O, kişiliğinden en alçak kişinin bile şüphe duymadığı bir 

yiğit.
Adam gibi adam Ünal Karaman’a selam olsun…
Kendisiyle değil 2 yıl, 22 yıllık bir sözleşme yapılmalı. 
Bordo-Mavi’yi görünce midesi bulananların bile, “Seninle 

gurur duyuyorum Ünal Karaman” dediği bir ortamda kendisi 
bunu çoktan hak ediyor. 

***
Gerek Ünal Karaman’ın arkasında durup ona takımı 

yönetme yetkisi veren başta Başkan Ahmet Ağaoğlu olmak 
üzere tüm yönetim kurulunu yürekten tebrik ediyorum.

Çünkü… 
Trabzonspor, bu şehir için bir futbol kulübünden çok 

daha fazlası. Yaşam kaynağı, geçimi, mutluluğu, kaderi, çilesi, 
alın teri, hayali. Kısaca her şeyi.

Trabzonspor’un bir Fenerbahçe ya da Beşiktaş 
galibiyetinin bu şehrin insanlarına yaşattığı mutluluğu kendi 
hayatlarındaki hiçbir şey yaşatmıyor.

Bu nedenle ne Ağaoğlu ne de Ünal Hoca sadece bir futbol 
kulübünü değil koca bir şehri ve kitleyi yönetiyorlar. 

Elbette eksikler, yanlışlar olabilir, olacaktır da..
Her şeye rağmen, “Yüreğiniz yeter” diyerek alkışlayın bu 

takımı, bu hocayı, bu yönetimi.
Atın kenara tüm benliğinizi, hatalarla, doğrularla, 

günah ve sevaplarıyla Ahmet Ağaoğlu’na, Ünal Karaman’a, 
Trabzon’un çocuklarına, gizli kahramanlarına ve 
Trabzonsporluluğu benimseyen yabancılarımıza sahip çıkın. 

Bu şehrin ve Trabzonluların her şeyi olan Trabzonspor’a 
sahip çıkın.

Son yıllarda hiç olmadığı kadar iyi yolda ilerleyen bir 
takım var ortada. 

Hani “Olacağız da” diyor ya Kara Boğa… 
O hedef de çok uzak değil gibi.
İYİ BAYRAMLAR!..

2 YIL DEĞİL 
22 YIL BİZİMLE 

KALMALI!

Ali Yahya ÖZTÜRK 

HAKEM Murat Kasap’ın 
ayakkabısı yırtıldı. İmdada 
İdmanocağı Antrenörü Görkem 
Akçay yetişti. Ayakkabısını çıkartarak 
hakeme veren antrenör Akçay, maçın 
sonuna kadar çorapla taktik verdi

Trabzon 2. Amatör Küme Play-
Off Grubu’nda yer alan İdmanocağı 
ile Of Belediye Bölümlüspor’un 
karşı karşıya geldiği maçta futbol 
sahalarında ender görülen bir 
fair-play örneğine rastladık. Kritik 
karşılaşmanın 72.dakikasında orta 
hakem Murat Kasap, ayakkabısının 
yırtıldığını fark etti. Kenara gelerek 

ayakkabısını çıkartan hakemin 
imdadına İdmanocağı Antrenörü 
Görkem Akçay yetişti.

Önce hakeme ayakkabı 
numarasını soran antrenör Akçay, 
kendisinin de aynı numarayı giydiğini 
söyledi, daha sonrasında ise 
ayakkabısını çıkartıp hakem Murat 
Kasap’a verdi. Kasap, antrenörün 
ayakkabılarını giyerek oyun alanına 
geri dönerken, Akçay ise maçın geri 
kalan dakikalarını çorapla tamamladı. 
Yaşanan bu güzel görüntüler 
muhabirimiz İsmail Düzgün’ün 
objektifinden kaçmadı.

TRABZON amatör ligi, ilk 
kez üç kadın hakemin yönettiği 
bir müsabakaya sahne oldu. 
Birbirinden güzel kadın hakemler, 
performanslarıyla takdir topladı

ÇİÇEK BAHÇESİNE ÇEVİRDİLER
Öyle bir maç düşünün ki, 

tribündekilerin odak noktası 
hakemler olsun. Nedeni, bu 
hakemlerin üçünün de kadın olması. 
Evet, Trabzon U16 Ligi’nde oynanan 
Yolspor-Gülbaharspor müsabakası 
bir ilke sahne oldu. Yeşil sahalarda 
görmeye alışık olmadığımız bu 
öykünün kahramanları Yeter 
Günaçar, Zelife Sağer ve Nurdan 
Köseoğlu idi. Ellerinin hamuruyla 
göreve soyunan üç kadın hakem, 
sahayı adeta çiçek bahçesine 
çevirdi.

ERKEKLERE TAŞ ÇIKARDILAR
Tribündekilerin gözleri onların 

üzerindeydi. ASKF sahasında 

oynanan karşılaşmayı nasıl 
yönetecekleri de soru işaretiydi. 
Erkek hegemonyasının hakim 
olduğu hakemlik camiasının bu 
kardelenler, verdikleri kararlarla 
alkışlandılar, iki takım oyuncuları 
tarafından da takdir topladılar. 
Yolspor’un Gülbaharspor’u 6-0 
mağlup ettiği karşılaşma başladığı 

güzellikte sona ererken, kadın 
hakemler alkışlar arasında sahayı 
terk etti.

HEDEF FIFA HAKEMİ OLMAK
İlk kadın hakem triosu olarak 

bir amatör maçta görev aldıkları 
için mutlu olduklarını söyleyen 
hakem Yeter Günaçar, “İl hakem 
kurulundaki hocalarıma çok 

teşekkür ediyorum. Bizlere çok 
büyük önem verdiler. Aynı şekilde 
hakem ağabey ve kardeşlerimiz de 
maçlarımızı izleyerek eksiklerimizi 
söylüyor. Bu bizim için çok önemli. 
Her maçta tecrübe kazanıyoruz. 
FIFA hakem olmak, Trabzon’u 
dışarıda en iyi şekilde temsil etmek 
istiyoruz” dedi.

İsmail DÜZGÜN
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maçta son dakikalarda 10 puan kaybedildi. 
‘VAR’ sistemine rağmen hakem kararlarında 
ise toplam 16 puan kaybedildi.

Aslında her şey sezonun ilk yarısında 
12.haftada 5-0 kaybedilen Yeni Malatyaspor 
maçı sonrası başladı.

Yönetimin Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak 
konusunda aldığı karar, Trabzonspor için 
dönüm noktası oldu.

Alınan radikal karar, altyapıdan gelen 
oyuncuların önünü açtı.

Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’den 
sonra Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Ab-
dulkadir Parmak, Arda Akbulut ve Murat Cem 
Akpınar gibi genç oyuncular vitrine çıktı.

Kısa süre içinde bu oyuncuların ortaya 
koyduğu performans ülke gündemine oturdu.

Taraflı tarafsız tüm spor kamuoyu Trab-
zonspor’u ve doğal olarak genç futbolcuları 
konuşmaya başladı.

Bana göre Trabzonspor’un genç futbol-
cuları kazanması en az Şampiyonluk kadar 
değerli.

Yusuf ve Abdülkadir Ömür’den sonra A 
Milli takım Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen 
ve Abdulkadir Parmak gibi genç oyuncuları 
da kazanmış olacak.

Bu oyuncular fazlasıyla A Milli takımda 
olmayı hak ediyorlar.

Söz konusu oyuncuların performansı, 
altyapıdaki diğer gençlerin de önünü açacak.

Burada Ünal Karaman’a da ayrı bir 
parantez açmak gerekiyor.

Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak konusunda 

verilen kararlarda geri adım atmadı.
Gençlere güvendi ve bu gençlerle başa-

rıyı yakaladı.
Yerlisi ve yabancısıyla çok iyi bir takım 

uyumu yakalayan Trabzonspor, üç yıl aradan 
sonra Avrupa biletini de almaya hak kazandı.

Ünal Karaman, çok iyi bir takım ortaya 
çıkardı.

Oynadıkları futboldan keyif alan bir 
oyuncu topluluğuna sahip Trabzonspor.

Fırtına, bu sezon son yılların aksine 3 
ezeli rakibi karşısında 11 puan topladı.

Bordo-Mavili ekip, derbilerde tek yenilgi-
sini Galatasaray karşısında aldı

Onda da hakemler sahneye çıkmıştı…
Diğer maçlarda Trabzonspor, Trab-

zonspor gibi oynayarak farkını ortaya koydu.

Şimdi bu kadronun büyük oranda korun-
ması bekleniyor.

Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ün yeni 
sezonda da takımda kalması, belirli mevki-
lere nokta atışı transferler yapılması halinde 
Trabzonspor önümüzdeki yıl şampiyonluğun 
en güçlü adayı olur.

Bu anlamda, Nwakaeme ve Ekuban 
tarzı, takıma direkt katkı sağlayan oyuncular 
bulunmalı.

Geleceğe yatırım amacıyla da yurt 
içinden ve yurt dışından genç oyuncular da 
takıma katılabilir.

Ekonomik sorunlar da ortada.
Camianın bu anlamda yönetime, teknik 

ekibe ve oyunculara önümüzdeki yıl da des-
tek olmaya devam etmeli.

Trabzonspor, her türlü olumsuzluğa rağmen 
bu sezon çok başarılı bir sezon geçirdi.

Şampiyonluk adeta, direklere, son daki-
kalarda kaçan puanlara ve hakemlere takıldı 
diyebiliriz.

Bu sezon 26 kez top direkten dönerken, 5 

GENÇLERİ KAZANMAK
ŞAMPİYONLUK 

KADAR DEĞERLİ

Yahya KARABİNA

Gazeteci Kamil Anahar’dan ikinci kitap
KUZEY Ekspres Gazetesi Spor yazarı 

Kamil Anahar’ın ‘Kale Arkası Zabıtları’ adlı ilk 
kitabın ardından, ‘Gülümseyin İnsanlar’ adli 
ikinci kitabı da basıldı.

Spor dünyasından bir çok anının ve 
gazetecilerin yaşadığı önemli olayların yer 
aldığı kitabına’ ‘’Gülümseyin İnsanlar’’ adını 
veren 59 yaşındaki Anahar, yeni kitabından 
bin adet bastırdı.

Anahar yaptığı açıklamada, kitap 
okumayı da yazmayı da çok sevdiğini 
söyledi. Anahar, “Son yıllarda anı yazmak 

çok revaçta. Aslında hiç de fena değil 
okuyucu için. Okuyucu, macera arar, aksiyon 
arar. Uzunca bir zamandır da çok renkli bir 
hayatımız var, bu da tam aranan kan gibidir. 
Peki insanlar, başkalarının anılarını neden 
merak ederler? Aslında merak edilen, o 
kişinin ne yapıp ettiği değil, onun çevresinde 
dönenlerin renkliliğidir. Bu da, “anı”yı özel 
kılıyor.

Toplumun geniş katmanlarının 
göremedikleri, duyamadıklarıdır aslında 
bizi çeken… Herkes, her şeye tanık 

olamıyor ne yazık ki. Tanık olanlar da eğer 
onları paylaşmıyorlarsa geniş kitleler 
bundan haberdar olamıyorlar. Örneğin 
Trabzonspor’un emektar ve sevgili masörü 
Şefik’in, ilk zamanlarda futbolculara masaj 
yapmak yerine adeta onların etlerini 
törpülediğini nereden öğrenecektiniz? 
Çünkü o balıkçıydı… İşte bu eserimde bunları 
bulacak, kah gülecek, kah düşünecek, 
nice insanların, nice zorluklardan geçerek 
bir yerlere gelebildiklerini yaşayarak 
öğreneceksiniz.’’

BİRİ POPÇU!

BİRİ TOPÇU

Ziya ve Ali Alkurt. Trabzonlu iki kardeş. Ziya, 
futbol oynuyor, kardeşi Ali ise kemençesi ve 
sesi ile gönülleri fethediyor. Yakında albümü ve 
klipleri de piyasada olacak

Engelli Metehan’ın 
yüzmede büyük başarısı

O içimizden birisi. Trabzon Şalpazarı doğumlu 
Ziya Alkurt. Elimizden kaçırdığımız değerlerden 
sadece bir tanesi. Ama o yine de Trabzonspor’da 
oynamanın hayalini kuruyor. Gereken 
fedakarlığı da yapmaya hazır

BUGÜN farklı bir hikaye 
ile sizlerin karşısındayız. 
Trabzon’un Şalpazarı’lı 
iki delikanlısı Ziya ve 
Ali Alkurt kardeşlerin 
hikayesini okuyucularımızla 
buluşturacağız. Ziya 
Alkurt 28 yaşında. Futbola 
Trabzon’da Akçaabat 
Sebatspor’da başladı. Bir 
dönem 1461 Trabzon’da 
da futbol oynadı. Başarılı 
bir grafik sergilemesine 
rağmen bir türlü çok istediği 
Trabzonspor’a sıçrayamadı. 
Kampa bile davet edilmedi. 
Şimdi ise Denizlispor’da 
mücadele ediyor.

PARMAK’TAN DAHA 
İYİ DEĞİLİM
Sol kanat oyuncusu 

Ziya, bu sezon oynadığı 7 
karşılaşmada 2 gol atarak 
sezona güzel bir giriş 
yaptı. Ama aklında hep 
Trabzonspor var. Belki bir 
gün Trabzonspor’da oynarım 
düşüncesinde. Trabzonspor’u 
hep istediğini söyleyen Ziya, 
“Abdülkadir Parmak’tan iyi 
değilim ama Olcay’dan çok 

daha iyiyim. Onun verdiği 
katkıdan daha iyisini veririm” 
diyerek başladı sözlerine.

KOŞA KOŞA GELİRİM
Trabzon’da bir fedanın 

yapıldığını ve Trabzonlu 
çocuklara dönüleceğini 
söyleyen Ziya Alkurt, “Ben 1 
yıl bile olsa Trabzonspor’da 
oynamak istiyorum. Kendime 
çok güveniyorum. Bedava 
bile oynarım. Gel deseler, 
koşa koşa gelip ‘Ücret 
almadan oynayacağım’ 
sözünün yazdığı sözleşmenin 
altına imzamı atarım. 
Belki de arkamızda birileri 
olmadığı için Trabzonspor’da 
oynayamadık. Ama ben 
yeteneğime güveniyorum” 
ifadelerini kullandı.

‘GİTMEM’ DEMİŞTİM
Denizlispor’a gitmeden 

önce 1461 Trabzon’da 
oynarken, Denizlispor’un 
Adana Demirspor ile oynadığı 
bir karşılaşma sonrası 
Denizlispor hakkında eleştiri 
tweti attığını ve bundan 20 
gün sonra ‘Gitmem’ dediği 
Denizlispor’a imza attığını 

söyledi Ziya. Neden bu tweti 
attığını sorduğumuzda ise, 
“Hırsımız. Trabzonspor’u çok 
sevdiğimizden. Haksızlığa 
karşı olduğumuzdan” 
cevabını verdi.

TRABZONLULARI
SEVİYORLAR
Denizli halkının kendisini 

çok sevdiğini söyleyen 
başarılı futbolcu, “Bizim 
özellikle Trabzonlu yapımızı 
çok seviyorlar. Kaybetmeye 
tahammül edemeyişimiz 
onları çok mutlu ediyor. 
Sahadaki mücadele ve hırsımı 
gören herkes beni seviyor. 
Sokakta, yolda, her yerde 
Denizli halkının sevgisi ile 
karşılaşıyorum. İyi ki buraya 
gelmişim. Bu sene de inşallah 
Süper Lig’e çıkacağız” diye 
konuştu.

SÖZ KEMENÇENİN
Ziya ile yaptığımız keyifli 

sohbetin ardından artık sözü 
kemençeye bırakıyoruz. 
Trabzon denildiğinde akla üç 
şey ilk sırada gelir: kemençe, 
horon ve Trabzonspor. Yay 
kemençenin teline vurulunca 

kıpırdanmalar başlar. Başarılı 
futbolcu Ziya’nın kardeşi 
Ali. Sesi de gerçekten 
kulakların pasını silip gönülleri 
fethedecek nitelikte. Hele 
o yumuşak ve dinlendiren 
sesi kemençe ile buluşunca 
futbol-kemençe bir araya 
gelip sanki Trabzon kelimesi 
anlam buluyor.

HEM KEMENÇE 
HEM FUTBOL
Hırslı, mücadeleci ve 

hızlı bir yapısı var Ziya’nın. 
Babasının hem kemençe 
çaldığını hem de futbol 
oynadığını söylüyor. Ziya 
babasından futbol yeteneğini, 
kardeşi Ali de kemençe ve 
ses yeteneğini almış. Ziya 
ayrıca boy olarak da annesine 
benzediğini söyleyip, “Annem 
kısa boylu ama çok çabuktur. 
Ben iyi ki bu yeteneğimi 
annemden aldım” ifadelerini 
kullandı.

SESİ BÜYÜLÜYOR
Ali Alkurt henüz 23 

yaşında. KTÜ’de Bilgisayar 
Öğretmenliği bölümünde 
okuyor. Müzik piyasasına 

girişi de sosyal medyada 
yayınlanan bir videosu ile 
olmuş. 1 yıldır aktif olarak 
şenliklerin ve düğünlerin 
vazgeçilmez ismi. Bu 
piyasada önü de açık bir 
kardeşimiz. Yaza kadar 
albüm ve klip çalışmalarını 
tamamlayacak. Arkasında 
abisi Ziya var. Hep yanında. 
Ali’yi müzik piyasasında da 
destekliyor.

ALBÜMÜ ÇIKACAK
Müziğin ilk tercihi 

olduğunu söyleyen Ali 
Alkurt, “Sosyal medyaya 
bir video koyduk. Herkes 
tanıdı bildi. Şimdi her şenlik 
ve düğünden arıyorlar. Ben 
Şalpazarı çocuğuyum. Yani 
Ağasar’lıyım. Yakın zamanda 
klip ve albümlerimizi 
çıkaracağız. Bizim ailede 
herkes birbirine destek 
oluyor. Biz 7 kardeşiz. 5 
kız, 2 erkek kardeşiz. Abim 
(Ziya) futbolcu, ben de 
popçu, türkücüyüm. İnşallah 
yolumuz açık olur ve devam 
ederiz” diyerek sözlerini 
tamamladı.

Mehmet KARAGÖZ

‘ONUNLA GURUR 
DUYUYORUZ’

TRABZON Olimpiyat Spor Kulübü’nü 
engelli yüzücüsü Metehan Ender Ulaş’ın 
ilk kez katıldığı Türkiye Bedensel Yüzme 
şampiyonasında 400 metre yarışında Türkiye 
üçüncülüğü kazanması ailesi tarafından 
büyük sevinçle karşılandı. Baba, anne ve Ulaş 
ailesi, oğulları Metehan ile gurur duyduklarını 
söyledi.

MUTLUYUZ VE GURURLUYUZ
TIR şoförü baba Necmi ve ev hanımı anne 

Ayten Ulaş, oğulları Metehan Ender Ulaş’ın 
geçirdiği trafik kazası sonrasında birçok 
ameliyat geçirdiğini belirterek, son 4 yıldan bu 
yana da yüzme sporu ile ilgilendiğini söyledi. 
Oğullarının sakatlandıktan sonra kendini bir 
köşeye çekmeyerek azim ve iştahla toplumda 
yer aldığını ifade ederek, “Metehan hem 
okuyor hem de yüzme sporu yapıyor. Ozan 
hocamızı tanıdıktan sonra bedensel engelli 
olan oğlumuz daha mutlu olmaya başladı. 
Artık gururluyuz. İlk kez katıldığı Türkiye 
şampiyonasından madalya ile dönmesi 
ailemizi çok mutlu etti. Kendiyle gurur 
duyuyoruz” diye konuştu.

BÜYÜK DESTEK GÖRDÜM
Sağ bacağındaki kısalık nedeniyle tedavi 

gördüğünü ve senede bir kez Ankara’ya 
kontrole gittiğini anlatan Trabzon Akçaabat 
İMKB Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisi 
Metehan EnderUlaş (17) “Sağ bacağım 
üzerine güç uygulayamıyorum. Doktorların 
tavsiyesi üzerine yüzme sporuna başladım. 
18 yaşına kadar düzeleceğini söylüyorlar” 
dedi.

Ulaş, “Yüzmeyle beraber yürümeyi 
de ilerlettim. Şimdi tek koltuk değneğiyle 
yürüyebiliyorum. Yüzme, ayağa kalkmamda 
ve yürümemde etkili oldu” diye konuştu. 
Okulda yüzme sporuyla ilgili takım 
kurulduğunu öğrenince arkadaşlarının “Sen 
yapabilirsin, başarırsın.” diyerek kendisine 
cesaret verdiğini anlatan Ulaş, “Hocamın ve 
arkadaşlarımın desteğiyle hem takıma hem 
de Trabzon genelinde düzenlenen yarışmalara 
katıldım ve güzel bir başarı elde ettik. Hocam 
bana güvendi, onun ve arkadaşlarımın 
desteği olmasaydı yarışmalara katılamazdım. 
Geçtiğimiz günlerde Aksaray’da düzenlenen 
Bedensel Engelliler Türkiye şampiyonasında 
1, üçüncülük, 2 de dördüncülük aldım. Yüzme 
ve okulumu bir arada sürdürmeye devam 
edeceğim” şeklinde ifadeler kullandı.

Genç sporcu, “Hocam bana güvendi, 

onun ve arkadaşlarımın desteği 

olmasaydı yarışmalara katılamazdım. 

Geçtiğimiz günlerde Aksaray’da 

düzenlenen Bedensel Engelliler 

Türkiye yüzme şampiyonasında 

1, üçüncülük, 2 de dördüncülük 

aldım. Yüzme ve okulumu bir arada 

sürdürmeye devam edeceğim’’ dedi.

ŞAMPİYON HEKİMOĞLU
Lacivert Kırmızı Beyazlılar bir sezonun emeğini kupa kaldırarak aldılar

TÜRKİYE Hekimoğlu Trabzon FK’nın 
başarısını konuşuyor. Geçen sezon 
3.Lig’de mücadele eden Düzyurtspor’u 
satın alan iş adamı Celil Hekimoğlu, önce 
takımı ismini değiştirip Trabzon FK yaptı. 
Sonrasında ise takımın başına tecrübeli 
teknik direktör Sadi Tekelioğlu getirildi 
ve şampiyonluk kadrosu kuruldu. TFF 
3.Lig 1.Grup’ta lige başlayan Lacivert 
Kırmızı Beyazlılar, ilk 14 haftada 
mağlubiyet yüzü görmedi. 9 galibiyet 5 
beraberlik alan Hekimoğlu Trabzon FK, 
ilk yenilgisini 15’nci haftada Nevşehir’e 
karşı aldı. Sonrasında Teknik Direktör 
Sadi Tekelioğlu ile yollar ayrıldı ve takımın 
başına Ahmet Özen getirildi.

Ahmet Özen ile Hekimoğlu Trabzon 
beraberlikler serisi yakalayınca yine 
teknik direktör değişimi yaşandı. Takımın 
başına Bülent Demirkanlı getirildi. Ve 
Demirkanlı ile Hekimoğlu Trabzon FK; 
ligin bitimine bir hafta kala deplasmanda 
Nevşehir’i yenip şampiyonluğunu ilan etti.

Kurulduğu ilk senesinde şampiyon 
olan Hekimoğlu Trabzon FK büyük bir 
başarıya da imza atmış oldu. Kulübün 
başkanı Celil Hekimoğlu da artık gelecek 
sezonun planlarını yapmaya başladıklarını 
ifade ederek, “Gelecek yıl genç ve 
gelecek vadeden oyuncularla mücadele 
edeceğiz. Hedefimiz şampiyon olup 1.lige 
çıkmak” dedi.           Mehmet KARAGÖZ

Hekimoğlu Trabzon FK bu sezon 3.Lig’de şampiyon olup adını 2.Lig’e 
yazdırdı. Trabzon temsilcisinin şimdiki hedefi ise 1.Lig.



www.trabzongazetecilercemiyeti.org26

Çarşıbaşı’nın 
Kavaklı Köyü’nde 18 yaşındaki 
bir çocuğun hikayesi. Adı Osman 
Kul. Çarşıbaşı Anadolu Lisesi’nde 
başlayan lise macerası ardından 
Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’ne kaydı. Beden Eğitimi 
öğretmenlerinin fark ettiği, her 
ne kadar spora başlaması 2 
sene de olsa gösterdiği azim ve 
kararlılıkla gelecekte adından 
çokça bahsettireceğe benziyor. 
Disk atmada 55.55 metre 
atarak Türkiye Şampiyonu olan 
ve Avrupa Şampiyonası için 
hazırlıklarına başlayan Osman Kul 
hayat hikayesini anlattı. 

En büyük hedefi olimpiyat 
şampiyonu olarak rol model 
kimliğini üstlenmek olduğunu 
ifade eden Osman, ailesine olan 
bağlılığı ile dikkat çekiyor. Zaman 
zaman maddi imkansızlıklar 
yaşasa da her zaman hedefleri 

doğrultusunda 
adım atmaktan 

çekinmeyen Osman, “Benim 
hayallerim başarmak. Bunu 
gerçekleştirdiğim noktada bir 
de babamın hayali var. Kamyon 
alabilmek. Şimdiki kamyonu evin 
önüne park eder ona istediği gibi 
bir kamyon alırım. Çünkü bugüne 
kadar o benim hayallerim için 
elinden geleni yaptı şimdi ise ben 
onun hayalleri için elimden geleni 
yapacağım. 

İlk müsabakanı ve son 
müsabakanı anlatır mısın?

İlk müsabakamda 1,5 kiloluk 
diskle 22, kilo diskle attım. Aslında 
bunun başarı anlamında pek bir 
önemli değildi. Çünkü 22 metreyi 
tekniğini bilen biraz da kondisyonu 
olduğu taktirde atılabilecek 
bir skor. Son müsabakam ise 
Türkiye Şampiyonluğu idi. 
55.55 mt. Attım. Diskin ağırlığı 
da 1 kilo 750 gram. Bu bana 
Avrupa Şampiyonanın kapısını 
açtı. Bu başarımla Avrupa 

Şampiyonalarına gidecek olan 
4 isimden birisiyim. Avrupa 
Listesinde 4’üncüyüm.20-21 
Temmuz’da Avrupa Şampiyonası 
için hazırlıklarıma ara vermeden 
devam ediyorum. 

Türkiye Şampiyonası sürecini 
anlatır mısın?

Mersin’deyiz. İlk 3 hakkımda 
52 metre atmıştım. İlk 8’e 
girenlere bir kez daha kendi 
içlerinde yarışıyordu. 3 hakkım 
vardı. Rakibim de Trabzonlu bir 
arkadaşımdı. İlk atışım 55.51 mt 
idi. Bu bir rekordu ardından yine 
atış yaptım ve 55,55 attım. Bu 
yarışmadaki rekordu. Türkiye 
rekoru 57,5. Onu da en kısa 
zamanda geçmeye çalışacağım. 

Hedefin ne? Bu hedefe giden 
yoldaki zorlukların farkında 
mısın?

2020’de Tokyo Olimpiyatları 
var. Oraya gitmesem bile 2024 
olimpiyatlarına kesin gitmeliyim. 
Spora geç başladığımdan dolayı 
bu yıl olimpiyat barajını aşacağımı 
düşünüyorum. Şuan U20 gençler 

kategorisinde 
yarışıyorum. 

Diskin ağırlık 1,75 kg. 
Olimpiyat is 2 kg ile atışlar var. 
Olimpiyat rekoru ise 74 mt. Evet 
zor görünüyor. Ama ben kendime 
güveniyorum. Geçtiğimiz 
sene aynı bu yarışta 45 metre 
atmıştım. 

18 yaşında sporcusun. Her 
insanın kendine ait sorunları 
vardır. Spor ile hayata tutunmak 
için fazla küçük değil misin? 
Yaşadığın maddi zorluklardan 
mı kendinden büyük laflar 
ediyorsun?

Abi Çarşıbaşı’nın köyünden 
ne kadar dünyaya açılabilirsin ne 
kadar kendini geliştirebilesin ki 
başka. Babam kamyon şoförü. 
Birisi çağıracak da bir şeyini 
taşıyacağız da geçimimizi 
sağlayacak. Örneğin birisi der ki 
odun taşıyacağız. Taşırız, alırız 
ondan 100 lira. Sonra kim bilir bir 
daha ne zaman çağırır. Babam 
bizi bu halde bu çaresizliklerle 
büyüttü. Bunun ben farkındayım. 
Yanlış anlama abi, kimseye 
muhtaç değiliz. Kimseye el açmak 
zorunda değiliz. Bu bile babamla 

annemle gurur duymama yeter 
de artar. 

Tam anlamıyla hayallerini 
gerçekleştirdiğin noktada “ben 
şunu yapacağım” dediğin nokta 
nedir?

Öncelikle aileme güzel bir 
hayat imkanı sağlamak isterim. 
Aileme ev alırım. Mutlaka yatırım 
yapar, sıkıntılı durumlar için 
kendimi ve ailemi güvence altına 
almaya çalışırım. Bir de babamın 
bir hayali var. Kamyon almak. 
Şimdiki kamyonu evin önüne 
park eder ona istediği gibi bir 
kamyon alırım. Çünkü bugüne 
kadar o benim hayallerim için 
elinden geleni yaptı şimdi ise ben 
onun hayalleri için elimden geleni 
yapacağım. 

  
18 yaşındasın, kendi 

hayallerinin içerisinde 
babanın hayalini barındırıyor ve 
onun için mücadele ediyorsun. 
Bunun sebebi nedir?

Saygıdır. Pazar günü eve 
gelirim alırım haftalığımı giderim 
yurda. Bu hep böyle oluyor. 
Bazen okuldayken arıyor 
beni paran var mı diyor. Bunu 
her baba yapar yapmak ister 
kabul ediyorum ama zorlukları 
biliyorum. Her şeyin farkındayım. 
Babam bana saygı duyuyor. 
Bu saygıyı sevgi göstererek 
duyuyor. Kendi hayallerimde onu 
başrole oturtmak saygıya karşılık 
verilebilecek hissiyat olsa gerek. 
O beni severek saygı gösteriyor 
ben de onun hayallerini 
gerçekleştirerek ona sevgimi 
saygımı göstereceğim. 

“Kaderimi ellerime aldım” diyen disk atma Türkiye Şampiyonu Osman Kul’un hayat hikayesi 
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Röportaj:Ali Osman YÖRÜK

YUSUF Yazıcı ve Abdülkadir 
Ömür çaresizlikten satılacak deniyor, 
eğer böyle bir yola başvurulacaksa 
neler olabileceğini sizlere tek tek 
anlatayım. Diyelim ki, Yusuf Yazıcı 
ve Abdülkadir Ömür’ü toplam 30 
milyon Euro’ya sattınız. (200 milyon 
TL) Trabzonspor kulübünün borcunu 
da 1 milyar TL’den 800 bin TL’ye 
düşürdünüz. Ancak, kaş yapayım 
derken göz çıkartabilirsiniz. DİKKAT! 
Nasıl mı? Yusuf ve Abdülkadir’in 
yerine mutlaka transfer yapacaksı-
nız, doğru mu, doğru. Peki, Yusuf ve 
Abdülkadir ayarında oyuncu bulma 
ihtimaliniz var mı?  Yok da, hadi 
buldunuz diyelim. Kaç paraya trans-
fer yaparsınız ya da Trabzonspor 
kulübünü tercih ederler mi? etmez-
ler…  Yani, 200 milyon TL kazanayım 
derken, 500 milyon TL’lik ekstra bir 
borç kapınıza dayanabilir. Benden 
söylemesi. O yüzden diyorum ki, 

Yusuf ve Abdülkadir’i satamazsınız! 
Bir hatırlatma yaparak devam 

ediyorum. Fatih Tekke ve Gökde-
niz Karadeniz satıldılar ve kulüp 
nefes almıştı. Ama gelinen noktada 
taraftar baskısı yönetimlere yanlış 
yaptırdı, Gökdeniz ve Fatih’in yerleri 
doldurulamadığı gibi para, çarçur 
edildi ve borç daha da arttı. Ahmet 
Ağaoğlu yönetimine tavsiyemiz şu-
dur; Paramız yok, borç batağındayız 
diyorsanız da, haklısınız ama futbol-
cu satarak para kazanmayın. Başka 
çareler üretin. Geceler düzenleyin 
veya, kapı kapı dolaşın. Eğer en basit 
yolu seçer Abdülkadir Ömür’ü ya da 
Yusuf Yazıcı’yı satarsanız, sizin ne 
farkınız kalacak diğerlerinden. Yanı-
lıyor muyum? Haa diyeceksiniz ki bu 
arkadaşlar hiç mi satılmayacaklar, 
elbette zamanı geldiğinde satılırlar. 
Trabzonspor’u şampiyon yapsınlar 
istedikleri yere gitsinler.

TRABZONSPOR’U 
ŞAMPİYON 
YASINLAR, 
GİTSİNLER!

Haluk AYYILDIZ

BİR DE AKIL 
VERİYORLAR

NOVAK’A SOLBEK 
DEMEYİN KIZAR!

GÜNEŞ’İN 
İZİNDE!

TRABZONSPOR’UN geçmiş 
başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu ve 
Muharrem Usta bordo-mavili kulübe öyle 
büyük zararlar vermişler ki, yansımaları 
halen daha devam ediyor. Düşünün, koca 
Trabzon kulübü, transfer cezası bile almıştı. 
Trabzonspor’un halen UEFA ve FİFA’da yığınla 
dosyası var. Borç zaten çığırından çıkmış. 
Durum böyleyken, bu eski başkanlar birde 
çıkıp yorum yapıyorlar şöyle olmalı, böyle 
olmalı diye. Yani akıl verenlere bir bakar 
mısınız? Trabzonspor kulübünü batıranlar… 
İnanılır gibi değil. Şaka gibi. Haksız mıyım?

TRABZONSPOR’DAN çok büyük kaleciler 
geldi geçti. Yaş olarak, Şenol Güneş’in son 
dönem kaleciliğini hatırlıyorum müthiş 
kaleciydi. Lider duruşluydu. Diyeceğim şu, 
Uğurcan Çakır’ın eksikleri var, yok değil. 
Ama her geçen gün müthiş işlere imza atığını 
söyleyebilirim. Mesela, Onur Kıvrak gibi 
uzaktan goller yemiyor, yan topları da çok 
iyi. Onur’un en büyük özelliği karşı karşıya 
kaldığında ona asla gol atamazsınız. Ama 
Uğurcan Çakır öyle değil. Uzaktan, karşıdan, 
yandan, üstten, alttan, kısacası adam dandik 
gol yemiyor. İşte aradaki fark budur. Bilmem 
anlatabildin mi? Uğurcan için neden ‘Şenol 
Güneş” olacak dedim. Meziyetleri Şenol 
Güneş hocaya çok benziyor da ondan... 
Umarım Uğurcan çok daha iyi olur. Avrupa’nın 
bir numaralı takımlarında oynar. Trabzon’u ve 
ülkemizi en iyi şekilde temsil eder, yapabilir mi 
bunu Uğurcan, hem de alasını yapar? NOKTA.

TRABZONSPOR’UN yabancıla-
rına kesinlikle laf yok. Rodellega, 
Hosseini, Pereria, Toure, Vahit 
Amiri, Ekuban ve Nwakaeme çok 
faydalıydılar. Ama ben Novak’a 
ayrı bir parantez açmak istiyorum. 
Adam mükem- mel bir pro-

fesyonel, çıtı çıkmıyor, sorun yarat-
mıyor, sahaya çıktığında da elinden 
gelenin bin kat fazlasını yapıyor. 
Helal olsun Novak’a… Gelelim 
Novak’ın müthiş performansını 
değerlendirmeye.  Novak bir kere 
ligimizin en skorer savunmacısı. 
Çek futbolcu, Beşiktaş maçında 
attığı harika gol ile takımının ka-
zanmasında en önemli isim oldu. 
Gol sayısını da 5’e yükseltti. Novak 
28 yaşında ve en olgun dönemi… 

46 maç oynamış toplamda 9 
gol atmış. Yani, Novak bir 

solbekten daha fazla işler 
yapmış, goller atmış, ya 

da attırmış… Hatır-
ladınız mı, Novak’ın 
Beşiktaş’a attığı 
kafa golü inanılmaz 
güzeldi. Abdülkadir 
Ömür, sağ kanattan 
ortalıyor, solbek 
Novak kafayla Beşik-
taş’a golünü atıyor. 

Bundan daha güzel 
ne olabilir mi? Nazar 
değmesin diyelim.

SEVDİ Mİ TAM SEVER... 

RODELLEGA kesinlikle 

Trabzonspor kulübünde 

kalmalı. Ondan daha iyisini 

bulabiliyorsanız paranız var 

demektir, ama biliyoruz ki 

paranız yok, o halde yapılacak 

olan tek hamle var Rodellega’yı 

ikna edin ve Trabzon’da 

kalmasını sağlayın. Zararı asla 

olmaz, faydası olur. Var mı 

itirazı olan, yoktur sanırım… 

Rodellega ve Ekuban iyi bir ikili 

olmuşken, bunun bozulmaması 

gerekiyor. Birbirlerini 

tamamlıyorlar mı evet 

tamamlıyorlar. O halde Rodi, 

Trabzon’da kalmalı. Hatta bu iki 

oyuncunun yanına bir forvet 

transferi daha yapılabilirse 

ballı kaymak olur derim ben.  

Var mı itirazı olan, yoktur 

sanırım Sizde çok iyi bilirsiniz 

ki Trabzon taraftarı şöyledir. 

Sevdi mi tam sever, sevmedi 

mi Allah muhafaza. Yandınız… 

Ama biliyoruz ki bordo-mavili 

renklere gönül verenler 

Rodellega’yı sevdi.
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YAVUZ SELİM 
YAŞAMALI

Yunus Emre SEL

Trabzon’da kime sorsan futbolcu 
olmak ister. 

O hayalle büyür, gelişir ve hatta 
ölür.

Hayaller hangi yaşta olursa olsun 
asla değişmez ama hep şu şekilde 
başlar; “Önce Yavuz Selim’de bir 
idmana çıkayım, sonra Trabzonspor 
seçmeleri ve A takımda forma giye-
rim.”

Yaşı ve zamanı yoktur bu hayalle-
rin. Ama iki yeri vardır. Daha doğrusu 
vardı. Artık Yok. Şehir futbolunun 
hamlarının piştiği Yavuz Selim, pişen-
lerin yandığı Avni Aker... Avni Aker’in 
isim olarak yeri dolmasa da stadyum 
olarak daha görkemlisi var şu anda.

Peki ya Yavuz Selim Sahası, ama-
törün ruhu, kalbi, gencinden yaşlısına 
herkesin bütünleştiği kucaklaştığı fut-

bolun Trabzon’daki beşiği ne olacak.
Şimdi yerinde yeller esiyor her 

yanından geçenin anıları canlanıyor 
ve hayallere dalıp gidiyor.

Biliyorum sayın Bakan Berat Al-
bayrak’ın katkıları ile amatör takımlar 
için modern bir tesis yapılıyor ve 
hatta 5 bin kişilik stadyumda olacak.

Ama Yavuz Selim yine de var ol-
malı. Sembolik bile olsa orada minik 

takımların idman yapacağı bir saha, 
ailelerin onları izleyebileceği bir alan 
olmalı.

Futbol şehirden uzaklaşmamalı 
ve bundan yıllar sonra Trabzonspor 
tarihini okuyan bir genç, Dozer 
Cemil’in orada futbola başladığını ve 
sonrasında efsane olduğunu bilmeli. 
Çok zor olmamalı yeter ki bir adım 
atılsın.

Trabzonspor’da gösterdiği performansla A Milli Takım’a kadar yükselen Trabzonspor’un 
başarılı kalecisi, Türk futbolunun parlayan yıldızı Uğurcan Çakır:

Hasan Tuncel’in 
sorularını yanıtlayan 

Uğurcan Çakır takımdan 
ayrılan kaptan Onur 
Kıvrak’tan çok şey 
öğrendiğini kendisi 
ile görüşmelerinin 

sürdüğünü ifade 
ederken Şenol Güneş 
ile çalışmanın hayali 
olduğunu ifade etti.

Küçükken kaleyi hiç geçmek istemediğin 
söylenir. Hatta sağ bek olarak başlamışsın. 
Şimdi ise büyük bir takımın kalesini koruyorsun. 
Kaleciliğe başlama hikayen nasıl oldu? 

Uğurcan Çakır: Futbolla tanışmam 5-6 
yaşlarında başladı, babam amcam Trabzonspor 

futbol okullarında çalışıyordu. İstanbul futbol 
okullarında görev yaptı Ben de stoper sağ bek 
ve forvet oynuyordum. 1 sene forvet oynadım, 
lisansım forvet olarak çıktı. Daha sonra okul 
takımında kaleye geçtim. Eldivenleri seviyordum, 
babam inşaat teknikeriydi öyle başladı.  

“ONUR 
AĞABEYDEN ÇOK 
ŞEY ÖĞRENDİM” “FENERBAHÇE MAÇINDA GURUR DUYDUM” 

Onur Kıvrak’ın 
ayrılışı ile düşüncülerin 
nelerdir?  

Onur ağabey ile 5 
senedir çalışıyordum 
bana çok şey kattığını 
söyleyebilirim. Onu 
izleyerek, onun 
hareketlerini yapmaya 
çalışıyorum. Ondan 
çok şey öğrendim. 
Allah razı olsun ondan. 
Hiçbir zaman bana 
desteğini esirgemedi. 
Buralara gelmemde 
onun da payı vardır. 
Her zaman beni uyardı, 
arada konuşuyoruz. 
Milli takıma gidince 
hayırlı olsun gibi 
görüşmelerimiz 
oluyor.   

22 yaşında Fenerbahçe maçı 
ile kaleyi devraldın ilk maçın 
Fenerbahçe maçıydı ve skor 
belirlemede büyük rol oynadın, 
düşüncelerin nelerdir?   

Uğurcan Çakır: Çok büyük 
takıma karşıma oynadım. İlk 11’imdi 
Fenerbahçe’ye karşı. 8 yıldır da 
yenemiyorduk. Stres vardı biraz 
üzerimizde ama çok zorlandık belki 
son dakikada çıkardığım top olmasa 
berabere bitecekti farka gidebilecek 
bir maçtı. Çok mutlu oldum gurur 
duydum. Bana inanların yüzünü 
kara çıkarmadığım için gururluyum.  

Milli takımın başında bir 
Trabzonlu, Şenol Güneş var. 
Trabzonspor’da şampiyonluk 
yaşadı sende onun gibi olmak 
istiyor musun?  

Uğurcan Çakır: Şenol Güneş 
Trabzonspor efsanelerinden, 
bir de kaleci olması ayrı özel. 

Kendisiyle çok çalışmak isterdim, 
hep hayalimdi her insan her 
Trabzonsporlu benim gibi 
düşünüyordur. Onunla çalışma 
fırsatı bulduğum için mutlu ve 
gururluyum çok mutlu oldum.  
Ondan öğreneceğim şeyler 
olduğunu düşünüyorum.  Milli 
takımda bizlere yardımcı olmaya 
çalıştı. Trabzonluları ayrı seviyor. 
Yusuf ve benimle özel ilgilendi.   

Gençlere tavsiyelerin olacak 
mı? 

Uğurcan Çakır: Gençler çok 
çalışsın sabretsinler. İnşallah en iyi 
fırsat onlara en iyi şekilde gelir. Biz 
hazır olduk fırsatı değerlendirdik. 
Geçen senede gelmişti Alanya 
maçında gelmişti hazırdım ama 
şanssızdım. İnşallah onlarında 
şansları nasipleri yanında olur. 
Fırsat ellerine geçtiğinde iyi 
performans sergilerler.  

“ÜNAL HOCANIN YÜZÜNÜ 
KARA ÇIKARMADIYSAM 
MUTLUYUMDUR” 

Gençlere önem veren 
ve forma şansı veren teknik 
direktör Ünal Karaman 
hakkında düşüncelerin 
nelerdir?  

Uğurcan Çakır: Ünal hoca 
buraya geldiğinde kampta 
tanışmıştık bana yaklaşımı 
çok iyiydi, güvendiğini 
hissediyordum. Zaten hazırlık 

maçlarında forma şansı 
verdi. Bende güvenini boşa 
çıkarmamaya çalıştım, gayret 
gösterdim 2. kaleci olsam 
bile kendimi hazır tutmaya 
çalıştım bana bir gün formayı 
verebileceğini hissediyordum 
öyle de oldu. Onun yüzünü 
kara çıkarmadıysam mutlu 
olmuşumdur.  

Hasan TUNCEL

Bayramın hemşehrilerimiz, İslam 
Dünyası ve tüm insanlık için hayırlara 
vesile olması temennisiyle 

RAMAZAN 
BAYRAMI’nızı 
tebrik ederim...

Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU
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