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RABZON Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Dr. Orhan Fevzi
Gümrükçüoğlu, Trabzon’daki

yetimlerle iftar sofrasında bir araya
geldi. Büyükşehir Belediyesi, Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve
İnsani Yardım Vakfı (İHH) Trab-
zon Şubesi tarafından gerçekleştiri-
len programda katılımcılara
seslenen Gümrükçüoğlu, dünyanın
neresinde yetim varsa mutlaka sahip
çıkılması gerektiğini söyledi. Başkan

Gümrükçüoğlu, “Biz istiyoruz ki
bugün sembolik bir gün olsun ama
onun ötesinde bütün günler sizin
(yetimlerin) olsun, bütün günlerde
insanlık size sahip çıksın. Yurt için-
dekilere sahip çıktığı gibi komşu ül-
kelerde, İslam coğrafyalarında
yetim kalanlara ve bütün insanlığın
nerede zulüm görenleri varsa, orada
annesini babasını kaybedip yetim
kalanlara sahip çıksın.” ifadelerini
kullandı. Büyükşehir Belediyesi ola-
rak yetimler için yapılacak her çalış-
maya destek olmaya devam
edeceklerini kaydeden Gümrükçü-
oğlu, “Burada yetimlerimiz için
büyük bir birliktelik var. Küçük yav-
rularımız için burada olanlara,
emeği geçenlere teşekkür ederken

her zaman yanınızda olduğumuzu
ifade etmek istiyorum.” dedi. Ko-
nuşmasında yetimlerin en öndeki
temsilcisinin Peygamber Efendimiz
Hz. Muhammed (SAV) olduğuna
değinen Gümrükçüoğlu, sözlerini şu
şekilde tamamladı: “Allah-u Teâ-
lâ’nın (CC) ‘Habibim’ dediği Pey-
gamber Efendimiz Hz. Muhammed
(SAV) de bir yetimdir. Peygamber
Efendimiz (SAV) Hadis-i Şerifle-
rinde yetimlere sahip çıkanın Cen-

nette kendisinin yanında olacağını
söylüyor. Yetimlerin malını teslim

etmeyi, onları korumayı,
onlara anne-babaları gibi
sahip çıkarak iyi birer
insan olarak yetiştirmeye
gayret etmemizi her had-
islerinde ortaya koyuyor.
Bu fedakârlıkları yapan, ye-
timlerimizi koruyan kamu ku-
rumlarımızın, sivil toplum
kuruluşlarımızın bu tür çalışmaları
varken Trabzon Büyükşehir Beledi-
yesinin her zaman emrinizde oldu-

ğunu ifade ediyorum.”
Gecede katılımcılara seslenen

Aile
ve Sos-

yal Politi-
kalar İl Müdürü

Ahmet Kurt ise koruyucu aile uygu-
lamasını anlattı ve bu konuda her-
kesin desteklerini beklediklerini
söyledi. Kurt, “Dünya Yetimler
Günü’nün Türkiye’nin bu saatinde
her yerde kutlanması elbette çok
anlamlıdır. Bizlerde Büyükşehir
Belediyesi ve iHH’nın katkıları ile
bu anlamlı güne katkıda bulundu-
ğumuz için çok mutluyuz. Çocukla-
rımızın desteğe ihtiyacı var, sevgiye
ihtiyacı var. Aileye, kendilerini ha-
vaya fırlatacak, sevecek babaya-an-
neye ihtiyacı var. Birlikte oyun
oynayacağı, yol göstereceği bir bü-
yüğe ihtiyacı var. Bizler bunun için
varız. Türkiye var, Türk insanı var,
müminler var, insanlık âlemi var.

Ama bunun bir de yöntemi var. Ko-
ruyucu aile uygulamamız var. Bir

çocuğa destek olmanın
en iyi yolu ona koruyucu
aile olmaktır. Evinize
alarak sevmenin yolu
budur. Bu konuda her-
kesin desteklerini bekli-
yoruz.” şeklinde konuştu. 

İHH Trabzon Baş-
kanı Zühtü Kalma da
konuşmalarında her ra-
mazanın 15’inci gününün
Dünya Yetimler Günü
olarak kutlanmaya baş-
landığını hatırlatarak
emeği geçenlere ve ye-
timlere destek olanlara
teşekkür etti.
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“
Hava” denilince aklı-
mıza hava durumundaki
“hava” ile insanların bir-

birine caka satmak için
yaptığı, hava atmakta ki
“hava” geliyor. Tabi bir de
“hava almak” var! Hava al-
makta ki “hava”, “nefeslen-
mek” le birlikte “eli boş
olmak” anlamına da geli-
yor.   Yani “havanı alırsın”
ile “dışarıdan hava almak”
aynı şey değil. Velhasıl-ı
kelam bu Türkçe ne garip
bir dil değil mi? Bir kelime-
den yola çıkarak nerelere
savrulduk. Neyse konuya
gelelim. Trabzon’da bazı
yerlerde sebzeler büyüme-
den tarlada çürümeye baş-
lamış. 2. Hatta 3. Kez dikilen
sebzeler var. Fasulyeyi 3.
Kez diken yerler var. Mey-
veler geç olgunlaşıyor, var
olan tam olmadan ağaçta
çürüyor ve verimsiz. Ne-
deni; hava soğuk, çok yağ-
mur var ve güneş yok.
Haziranın 15’i olmuş hava
buz gibi. İnsanlar hala yor-
ganla yatıyor, daha pike ye
geçilemedi. Arada bir tek
günlük, en fazla iki günlük
sıcaklar oluyor sonra yeni-
den yağmur ve soğuklar
başlıyor. Adeta umudumuz
kalmadı, yaz gelmeden kış
mı gelecek? Öncelikle şunu
söyleyelim; merak etmeyin!
Bugünlerden sonra havalar
ısınacak ve mevsim nor-
mallerine gelecek. Bunu
ben değil meteoroloji söylü-
yor. Uzun zamandır soğuk
havaya muhatap olmamı-
zın nedeni, El-Nino etkisi
adı verilen atmosferinin üst
seviyelerinde kuzeyli hava
akımlarının soğumaya
neden olması ve bu soğuk
havanın uzunca bir süre ül-
kemiz üzerindeki ısınmayı
blokaja uğratması imiş. Ege
Bölgesi hariç tüm bölgeler
bu etkiden nasibini almış.
Tabi teknik olarak El-Nino
etkisini tam anlayamadım,
ama bu durumun 15 hazi-
randan itibaren etkisini

kaybedeceği ve artık sıcak
havaların başlayacağı söy-
leniyor. EL-Nino etkisinin
olumsuz anlamda en fazla
etkilediği bölge Karadeniz
oldu. Yağmuru zaten boldu,
daha da artınca bahçede ki
sebze, ağaçtaki meyve bun-
dan olumsuz etkilendi. Ama
Doğu ve Güneydoğu için El-
Nino etkisinin faydaları
oldu. Doğu ve Güneydo-
ğu’da barajlarımız doldu,
her yer yemyeşil. Mera-
larda otlar bu sene bol ve
hayvancılık için verimli ola-
cak gibi duruyor. Sadece
Karadeniz’de yağmurlar
biraz azalsa ve güneş ken-
dini gösterse her şey dört
dörtlük olacak. İnşallah 15
hazirandan sonra o da ola-
cak. Tabi
işin bir de
Ramazan
ayı ve oruç
boyutu var.
Yılın en
uzun gün-
lerini ve
dolayısı ile
en uzun
oruç za-
manlarını
yaşadığı-
mız bu
günlerde,
havaların
serin olması
oruç tutanlar için çok
büyük bir nimet. Vücudun
sıvı ve mineral dengesi açı-
sından olumlu. El-Nino oruç
tutanlara destek oluyor. İn-
sanoğlu sıcakta serini, se-
rinde sıcağı arıyor. Bu hep
böyledir. Bana öyle geliyor
ki; yaz gelmeden acaba kış
mı gelecek diye tedirgin ol-
duğumuz, yeter artık gelsin
sıcak havalar, ne olur biraz
güneş görelim dediğimiz şu
günleri, aşırı sıcaklardan
mayışmış olarak sağa sola
savrulduğumuz anlarda,
mumla arayacağız. 

İşte o günlerde size ve
kendime tavsiyem; “Hay-
den yaylaya!”

Muhammet
MISIR

Hava durumu ne olacak?
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Yetimlerle iftar
sofras›nda bulufltu
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